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APRESENTAÇÃO 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade Estácio de Juazeiro é o 

planejamento para uma gestão inovadora e sustentável para o período de 2021 a 2025. Tal 

documento reflete o compromisso da instituição com uma educação transformadora, com foco 

no aluno e colaboradores, nos resultados e na excelência, agindo com ética, hospitalidade e 

simplicidade. 

A Faculdade Estácio de Juazeiro e sua mantenedora IREP SOCIEDADE DE ENSINO 

SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA possui ampla e reconhecida tradição em todo o 

território nacional na promoção de educação de qualidade diferenciada, com atividades 

acadêmicas de inserção regional e responsabilidade social. 

Diante desse cenário, esse PDI é resultante de uma ampla discussão entre 

representantes dos diversos segmentos da comunidade acadêmica, que elaboraram um esboço 

que posteriormente foi discutido com gestores, discentes, docentes e demais colaboradores, 

além de representantes da sociedade. Dessa forma, esse documento surgiu de uma visão de 

alguns educadores e ganhou asas, sendo construído coletivamente.  

Para nortear os caminhos do futuro da instituição foram utilizados na elaboração do PDI 

as normas institucionais, a legislação da educação superior, especialmente a Lei Nº 10.861, de 

14 de abril de 2004, que define o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

a qual prevê a elaboração e implementação do PDI, além dos atos normativos do MEC, INEP e 

do CNE, com destaque para o Decreto Nº 9235/2017. 

Esse PDI estabelece a interlocução entre a visão, missão, o perfil institucional, o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e uma visão sistêmica e estratégica para a gestão, visando cumprir 

os objetivos e metas, a fim de formar profissionais que possam contribuir e impactar 

positivamente para o desenvolvimento econômico, social cultural e artístico da sociedade.  

A ofertas de cursos de graduação, pós-graduação e extensão em suas diversas áreas de 

atuação consolidam práticas exitosas do Grupo Yduqs. O PDI é o compromisso da Faculdade 

Estácio de Juazeiro para com a sociedade e o Ministério da Educação na busca de um serviço 

educacional de excelência, que promova o aprimoramento acadêmico, o desenvolvimento 

humano, a sustentabilidade e a justiça social. 

Como todo planejamento, o PDI é passível de revisão para redirecionamentos dos 

caminhos percorridos, sobretudo diante dos desafios e potencialidades internas e das 

influências externas que se refletem na necessidade de atualizar conteúdos e aperfeiçoar os 

processos metodológicos da ação docente e das estratégias de aprendizagem discente. Assim, 

a cultura de avaliação presente na instituição ensejará um movimento dinâmico de reflexão do 

PDI e, ao longo do quinquênio de sua vigência, serão realizadas análises, baseadas nos processos 

de autoavaliação institucional e nos registros do Relato Institucional. 

Para imprimir clareza e objetividade ao PDI da Faculdade Estácio de Juazeiro, o 

documento foi estruturado em vários capítulos que se entrelaçam e são interdependentes.   

No capítulo um é registrado o contexto educacional, englobando o histórico do 

Faculdade Estácio de Juazeiro e sua inserção regional, sua visão, missão, objetivos, metas, 

valores e perfil da instituição com seus princípios e valores, e as áreas de atuação acadêmica. 



Faculdade Estácio de Juazeiro 
PDI 2020-2024 

 

 

 11 

 

O segundo capítulo apresenta as diretrizes, princípios e políticas acadêmicas que 

suportam o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, com suas Políticas de Ensino para Graduação 

e Pós-Graduação, as Políticas para a Pesquisa ou Iniciação Científica, a Inovação Tecnológica e o 

Desenvolvimento Artístico e Cultural; a Política para Extensão; a Política de Incentivo e 

Divulgação para a Produção Acadêmica Docente e Discente; as Políticas Institucionais de 

Acompanhamento dos Egressos; a Política Institucional para Internacionalização; os Programas 

de Atendimento aos Discentes, além das Políticas de Comunicação Interna e Externa. 

No terceiro capítulo estão as Políticas de Gestão Acadêmica, com os registros dos 

Processos de Gestão; Indicadores; Políticas de Gestão; Critérios de Admissão Docente; Políticas 

de Titulação e Regime do Corpo Docente; Política de Capacitação Docente e Formação 

Continuada; Processos e Critérios de Admissão Corpo Técnico-Administrativos; Política de 

Capacitação e Formação Continuada para o Corpo Técnico-Administrativo; Sustentabilidade 

Financeira: Relação com o Desenvolvimento Institucional e Participação da Comunidade.  

O Planejamento e Avaliação Institucional são descritos no quarto capítulo, no qual são 

explicitados o Projeto/Modelo de Avaliação Institucional; a Evolução Institucional a partir dos 

Processos de Planejamento e Avaliação Institucional; o Processo de Autoavaliação Institucional; 

a Autoavaliação Institucional; a Participação da Comunidade Acadêmica; a Autoavaliação 

Institucional e Avaliações Externas; Análise e Divulgação dos Resultados e os Relatórios de 

Autoavaliação. 

E, por fim, no quinto capítulo, são apresentados os recursos de Infraestrutura.
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1 CONTEXTO EDUCACIONAL 

Antes de discorrer sobre a Instituição, objeto deste PDI, é preciso esclarecer alguns fatos 

que envolvem a criação e o dimensionamento da própria IES. A Faculdade Estácio de Juazeiro 

pertence a uma empresa, Yduqs, cuja finalidade é o provimento educacional. 

 A Yduqs é uma holding de capital aberto, cujo foco é o ensino superior. Fundada em 

1970, no Rio de Janeiro, tornou-se, com a expansão e recepção de novas instituições, um dos 

maiores grupos de educação superior do Brasil em número de alunos. Constituída por subscrição 

particular de ações em 31 de março de 2007 como sociedade anônima de capital aberto, a Yduqs 

Participações possui um padrão de governança corporativa diferenciada.  

A Yduqs Participações S.A., com sede localizada na Avenida Venezuela, 43, na Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, é atualmente listada no Novo Mercado. Possui trinta e oito empresas, 

incluindo a Yduqs Participações, sendo trinta e três mantenedoras de instituição de ensino 

superior, constituídas sob a forma de sociedades empresárias de responsabilidade limitada, e 

reúne uma Universidade, vinte e um Centros Universitários e cinquenta Faculdades, 

credenciadas e distribuídas em vinte e cinco estados do país e no Distrito Federal. Sua missão é 

EDUCAR PARA TRANSFORMAR, ou seja, oferecer uma educação transformadora ao maior 

número de pessoas, criando impacto positivo na sociedade. 

 O orçamento das instituições da Yduqs é gerido de acordo com as políticas e estratégias 

de administração acadêmica, com vistas à eficácia na obtenção e utilização dos recursos 

financeiros necessários ao cumprimento das metas estabelecidas. Maiores esclarecimentos 

sobre esse tema, poderão ser encontrados em seção própria deste documento. 

Dentre as mantenedoras subsidiárias, cite-se a IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, 

MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA que tem como mantida a Faculdade Estácio de Juazeiro. 

 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MÉDICA – IDOMED 

 

A Yduqs, em 2021, decidiu criar uma operação direcionada somente para os cursos de 

medicina dos demais cursos e criou o Instituto de Educação Médica (IDOMED), concebido com 

a finalidade de promover um grande ambiente de aprendizado e estrutura de excelência no 

ensino da Graduação em Medicina, unindo alta tecnologia a prática humanizadas para a 

formação acadêmica e profissional de Médicos da Faculdade Estácio de Juazeiro. 

Nesse sentido, o Instituto de Educação Médica contempla em sua concepção a missão de ser: 

• Humanista: Enfatizar a nobreza da profissão, o cuidado humano e o 

fundamento de que estarmos sempre a serviço das pessoas. 

• Pronto: Focar no ensino do que os médicos precisam para exercer sua 

profissão com excelência e segurança. 

• Conectado: Usar as tecnologias mais recentes para construir conhecimento 

aplicado e próximo entre as pessoas. 

• Colaborativo: Trabalhar a várias mãos buscando avanços que beneficiam toda 

a sociedade. 
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Com o objetivo e propósito de contínua evolução, a partir da sua missão, o IDOMED tem 

como alicerce quatro pilares fundamentais: 

I) Excelência Acadêmica com um projeto pedagógico diferenciado; corpo docente qualificado e 

plataformas virtuais para ensino personalizado; 

II) Foco no Aprendizado Prático, realizado com mais de 60% (sessenta por cento) do curso em 

aulas práticas potencializadas por meio de parcerias com principais hospitais públicos e 

privados. Prática humanizada com forte inserção na rede de atenção primária e laboratórios de 

formação geral bem equipados. Além da ampliação de programas de intercâmbio entre alunos 

dos internatos e das instituições parceiras; 

III) Tecnologia aplicada com investimentos em laboratórios de simulação realística, mesa de 

dissecação digital e laboratório de anatomia em realidade virtual 3D. 

IV) Conexão com a Carreira Médica com o suporte e apoio do Carreiras IDOMED; incentivos às 

atividades extracurriculares, pesquisa e extensão, programa de mestrado e doutorado avaliado 

pela CAPES, e participação de treinamentos promovidos pelo Centro de Treinamento Autorizado 

pela American Heart Association (AHA).  

Os projetos e ações do Instituto de Educação Médica são planejados, desenvolvidos e 

monitorados por coordenadores e professores do curso de Medicina, com reconhecida titulação 

acadêmica e experiência em sua área de atuação. 

A gestão e o demonstrativo financeiro do IDOMED são definidos, subsidiados e 

gerenciados pela mantenedora da Faculdade Estácio de Juazeiro, devidamente aprovado pelo 

representante da mantenedora, preservando a autonomia na seleção, organização e 

desenvolvimento dos projetos conduzidos pela coordenação deste instituto, e alinhados com o 

objetivo e propósito de contínua evolução do corpo docente, discente e técnico-administrativo.  

 

MANTENEDORA  

 

A Faculdade Estácio de Juazeiro, código no e-MEC: 1298, 02.608.755/0001-07, é uma 

sociedade empresária limitada e tem como seu representante legal Eduardo Parente Menezes. 

Está sediada na Rua Gabriel Nettuzzi, nº 108, Bairro de Santo Amaro, CEP 04743-020.    São Paulo 

– SP. 

 

MANTIDA 

 

A FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO está localizada no estado da Bahia na cidade de 

Juazeiro, unidade credenciada conforme Edital nº06/2014/SERES/MEC - Programa Mais 

Médicos, destaque no ensino superior, oferecendo cursos superiores de graduação e criação 

cursos de pós-graduação, em nível de especialização na modalidade presencial, que atendem à 

demanda regional. A visibilidade da IES se faz presente em sua atuação no âmbito do ensino, 

pesquisa e extensão. 
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO – ESTÁCIO JUAZEIRO 

 

A Faculdade Estácio de Juazeiro – Estácio Juazeiro está localizada no município de 

Juazeiro na margem direita do Rio São Francisco, na região sub-média da bacia deste e distante 

502 km da capital do estado, a cidade de Salvador. 

O Rio São Francisco separa fisicamente Juazeiro-BA e Petrolina-PE. Entretanto, as 

mesmas são cidades conurbadas, ligadas pela ponte Presidente Dutra, que faz a união entre os 

dois estados e oferece acesso aos vários estados do Nordeste. O município de Petrolina está 

localizado na mesorregião do São Francisco com uma área de aproximadamente, 4.561 km2 

(IBGE, 2018).  

A região Juazeiro-Petrolina encontra-se em posição privilegiada, devido ao fato de ser 

equidistante das sedes das regiões metropolitanas de Salvador, Recife, Teresina e Fortaleza. Esta 

localização lhe proporciona uma função articuladora entre estas metrópoles e capitais regionais 

com infraestrutura do Aeroporto Internacional de Petrolina, da Hidrovia do Rio São Francisco, 

com o Lago de Sobradinho, o maior lago artificial do mundo, e possui ligação rodoviária com as 

principais capitais do Nordeste (BRASIL, 2011).  

As cidades têm forte e tradicional relação comercial e cultural com Juazeiro, local 

escolhido para sede da Faculdade. Assim, sua área de influência abrange 53 municípios do 

estado de PE e BA, com uma população estimada de 2.113.439 (dois milhões, cento e treze mil 

e quatrocentos e trinta e nove) habitantes (IBGE, 2021). 

Nesse contexto, a Faculdade Estácio de Juazeiro está inserida em um território integrado 

e tem como perspectiva firmar um compromisso com a sociedade buscando elementos que 

fortaleçam as políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Para tanto, a IES busca 

proporcionar qualidade da educação, elemento indispensável para o desenvolvimento da região 

e de um país, aliado ao ideal de sustentabilidade, uma vez que educar para um mundo 

sustentável é a premissa básica para o desenvolvimento da cultura de preservação das 

perspectivas de futuro. 

A Faculdade Estácio de Juazeiro – Estácio Juazeiro foi credenciada pela Portaria Nº 275, 

de 27 de março de 2018, firmando um compromisso com a Sociedade e o Ministério da 

Educação através de elementos que possam fortalecer as políticas de ensino, pesquisa, extensão 

e gestão no município de Juazeiro, Estado da Bahia.  

Alicerçada nessa proposta de implantação e visando desenvolver seu crescimento 

calcado em Desenvolvimento Social, a Faculdade Estácio de Juazeiro concorreu ao chamamento 

público do Edital nº 06/14, para seleção de propostas de autorização de funcionamento do 

Curso de Medicina nos municípios selecionados no âmbito do Edital nº 03/13. 

Em 27 de março de 2018 foi publicada a Portaria Nº 220 na qual autoriza a Faculdade Estácio de 

Juazeiro iniciar suas atividades conforme a Lei n°12.871 de 22 de outubro de 2013. Em abril inicia 

a primeira turma do Curso de Medicina referente o Programa “Mais Médicos”, com a finalidade 

de formar recursos humanos, na área médica, para o Sistema Único de Saúde (SUS). Esta 

apresenta entre os seus objetivos, o aprimoramento da formação médica, fortalecendo a 
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integração ensino serviço e facilitando a política de educação permanente no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Voltada para a formação educacional superior, a Estácio Juazeiro é uma instituição que 

busca a excelência acadêmica. Em 2019 a Instituição recebeu a primeira visita de 

monitoramento do Curso de Medicina e foi contemplada com o aumento de número de vagas 

passando de 55 para 155 vagas ao ano (Portaria Nº 4006 de 02 de setembro de 2019).   

O momento é de fortalecimento, da busca pelo conhecimento de sua excelência 

regional, investindo em novos cenários a partir dos múltiplos olhares dos atores que constituem 

a instituição, de maneira democrática, transparente e ética. 

Observadas ainda as características e demandas de seu contexto, a Estácio Juazeiro 

direcionou seus esforços acadêmicos para a área da saúde, considerando seus princípios de 

inovação, dinamismo e atendimento permanente às necessidades e expectativas da sociedade 

no que tange à educação superior. 

Todas as atividades traçadas estão fundamentadas no respeito à identidade 

institucional e ao seu compromisso com a qualidade, considerados pela Faculdade Estácio de 

Juazeiro como patamares fundamentais para a democratização do ensino superior. 

Cabe salientar que todo o esforço institucional seria inócuo, se sua posição de vanguarda 

pretendesse ser sustentada somente pelos aspectos acima citados. Estes se complementam, 

sem dúvida, com os seus projetos pedagógicos construídos para funcionarem como canais 

comunicativos, abrindo espaços não somente para a captação das demandas do presente, mas 

também para as exigências que se adivinham no futuro. 

Sendo uma instituição na qual o processo de inovação e crescimento tem-se confundido 

com as permanentes readequações a novas exigências internas e externas, a Estácio Juazeiro 

tem revelado, neste curto, mas profícuo período de existência, uma grande vocação para o 

cosmopolitismo, expresso, acima de tudo, no fomento ao debate, cientificamente 

fundamentado e imparcial, colocando-a entre as primeiras e mais creditadas instituições do 

Estado da Bahia.  

O sucesso da Estácio Juazeiro não pode ser contabilizado somente em decorrência de 

sua inovação na área de saúde da região, mas também nos critérios que tem adotado para se 

diferenciar no mercado, a infraestrutura em termos de espaço físico apresentando: 

• Um quadro docente titulado e com experiência profissional 

comprovada na área de conhecimento compatível com sua atuação 

junto aos cursos;  

• Laboratórios adequados e satisfatoriamente equipados para atender 

às exigências das práticas pertinentes a cada curso;   

• Biblioteca reconhecida como referência 

• Biblioteca virtual com acervo atualizado permanentemente; 

• Programa de Extensão focado em Responsabilidade Social, importante 

veículo para a promoção da relação entre teoria e prática, com a oferta 

de oportunidades de práticas para o alunado; 
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• Estrutura organizacional compatível com a complexidade dos 

processos e atividades institucionais; 

• Política Acadêmica definida por meio da parceria e da 

responsabilidade compartilhada na construção dos Projetos de Cursos 

e na definição de eixos transdisciplinares que se fazem presentes em 

todas as atividades curriculares dos cursos: a responsabilidade social 

e a cultura do empreendedorismo. 

 

Estes se complementam, sem dúvida, articulados através do PDI, do PPI e os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos construídos para funcionarem como canais comunicativos, abrindo 

espaços não somente para a captação das demandas do presente, mas também para as 

exigências que se prognosticam no futuro.  

Neste sentido, a instituição relaciona as condições de infraestrutura que já possuem 

instaladas e distribuídas em amplos espaços bem iluminados, acessos e corredores que 

comportam o movimento de usuários, instalações sanitárias em número suficiente, bem 

distribuídas e conservadas, salas climatizadas, equipadas com mobiliário adequado às 

necessidades de alunos destros e não destros, com quadros brancos e multimídia.  

Há ainda a biblioteca com acervo informatizado, oferecendo condições de estudo 

individuais e em grupo, um auditório sala de vídeo conferência, laboratórios de informática, 

além daqueles destinados ao atendimento das necessidades específicas dos cursos das áreas de 

saúde, humanas e tecnológicas. Núcleos de atendimento a docentes e discentes contam com 

todo o equipamento necessário para a prestação de serviços de apoio didático-pedagógico e 

psicopedagógico, respectivamente. É importante salientar que o acesso a todas as dependências 

é facilitado às pessoas com necessidades especiais, como aos cadeirantes e pessoa com 

deficiência visual. 

O compromisso da Instituição com a responsabilidade socioambiental apresenta 

grandes expressividades através do desenvolvimento de programas, projetos e ações visando à 

revitalização das atividades sociais, ambientais, culturais e educativas da cidade de Juazeiro. 

Estas ações fizeram e fazem com que a Instituição seja portadora do selo de Instituição 

Socialmente Responsável desde 2020. 

Outro grande destaque da Instituição se apresenta nas metodologias inovadoras e 

pertinentes. Tais iniciativas possibilitam concretizar os objetivos pedagógicos  e as estratégias 

de ensino aprendizagem propostas pelo Projeto Pedagógico do Curso de Medicna como o uso 

de   Aprendizagem Baseada em problemas (PBL - Problem Based Learning) ; Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP- Project Based Learning) ; Aprendizagem entre pares (PI – Peer 

Instruction); Aprendizagem por times/Equipes (TBL -Team Based Learning) ; Sala de aula 

invertida - SAI (Flipped Classroom) ; Exame Clínico Objetivo Estruturado– OSCE (Objective 

Structured Clinical Examination); Mapa Conceitual ; Método Estudo de Caso ; Método de 

simulação ; Gameficação ; Oficinas ; Projetos de campo; aula expositiva dialogada e Ensino com 

pesquisa. 

Dentre as ações de metodologias inovadoras no curso de medicina, destaca-se a 

Laboratório de Habilidades e Simulação, equipado com diversos simuladores, a Plataforma de 

Ensino Adaptativo em Medicina criada pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
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Einstein, meu internato, o aplicativo JALEKO, uma plataforma de ensino à distância exclusiva 

para a medicina e a mesa interativa Sectra na qual possibilita ao aluno uma visão detalhada para 

o estudo de anatomia. Considerando a importância de trazer continuamente aspectos de 

inovação para o Curso de Medicina, está sendo estruturado o Laboratório Virtual de Simulação 

Clínica (LVSim). 

Dentro do contexto da transformação digital, IES incentiva no curso de medicina os 

alunos e docentes a utilizarem as ferramentas computacionais a favor da melhoria das 

metodologias diagnósticas e terapêuticas, trazendo assim mais tecnologia, agilidade e 

confiabilidade aos resultados, uma vez que com as ferramentas computacionais, se torna 

possível uma melhor padronização e repetição de resultados que tragam maior proximidade 

com a realidade que está acontecendo na variável analisada. 

1.1.1 INSERÇÃO REGIONAL  

 

A Estácio Juazeiro vem atuando, constantemente, com o objetivo de fortalecer e 

ampliar a formação dos alunos da região em que está localizada, através da oferta da qualidade 

de seus cursos e programas, visando atender às necessidades do setor produtivo, estimular o 

pensamento crítico e novas oportunidades de carreiras na área acadêmico-científico, bem como 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região em que está inserido. 

O Estado da Bahia está situado na região Sul da região Nordeste do País fazendo limites 

com 8 (oito) Estados brasileiros, sendo: Minas Gerais no Sul, sudoeste e sudeste, Espírito Santo a 

sul, Goiás a oeste e sudoeste, Tocantins a oeste e noroeste, Piauí a norte e 

noroeste, Pernambuco a norte e Alagoas e Sergipe a nordeste.  Ao leste é banhado pelo Oceano 

Atlântico e tem, com novecentos km, a mais extensa costa de todos os estados do Brasil com 

acesso ao Oceano Atlântico. Ocupa uma área de 564 733,177 km², sendo pouco maior que 

a França, como podemos visualizar no mapa a seguir: 

 

Figura 1 - Mapa Rodoviário do Estado da Bahia 
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Dentre os estados nordestinos, a Bahia representa a maior extensão territorial, a maior 

população, o maior produto interno bruto, o maior número de municípios.  

De acordo com IBGE (2019), a população baiana representa o quarto estado brasileiro 

mais populoso e o 15º mais povoado, com uma população estimada de 14.873.064 habitantes 

distribuída em 564.722,611 km² resultando em 24,82 hab./km² nos seus 417 municípios.  

A capital do Estado é Salvador, considerada a 3º cidade mais populosa do país. Além 

desta, temos outras cidades influentes da área urbana baiana, como as capitais regionais de: 

Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, o bipolo Itabuna-Ilhéus e o bipolo Juazeiro-

Petrolina, sendo esta última, um município pernambucano e núcleo, junto com Juazeiro, 

da RIDE Polo Petrolina e Juazeiro. A essas cidades, somam-se, por sua população e importância 

econômica, três municípios integrantes da chamada “Grande Salvador”, os municípios 

de: Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho; e os municípios interioranos de Jequié, Teixeira 

de Freitas, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Eunápolis, Porto Seguro e Paulo Afonso. 

No Estado da Bahia temos hoje 28 (vinte e oito) instituições de ensino superior com 

oferta do curso de Medicina, destas, 14 (quatorze) são privadas com fins lucrativos.  

 

Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla Categoria Administrativa 

24 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ UESC Pública Estadual 

40 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA UNEB Pública Estadual 

385 UNIVERSIDADE SALVADOR UNIFACS Privada com fins lucrativos 

534 ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE 
PÚBLICA 

EBMSP Privada sem fins lucrativos 

578 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA Pública Federal 

578 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA Pública Federal 

666 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 
SANTANA 

UEFS Pública Estadual 

688 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA 
BAHIA 

UESB Pública Estadual 

688 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA 
BAHIA 

UESB Pública Estadual 

1227 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE 
BARREIRAS 

- Privada sem fins lucrativos 

1461 CENTRO UNIVERSIÁRIO UNIFTC SALVADOR - Privada com fins lucrativos 

1883 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAS - Privada com fins lucrativos 

2023 Centro Universitário FG UNIFG Privada com fins lucrativos 

2632 FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO 
SUL DA BAHIA 

UNESULBAHIA Privada sem fins lucrativos 

3588 CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II UNIDOMPEDRO Privada com fins lucrativos 

3984 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
VALE DO SÃO FRANCISCO 

UNIVASF Pública Federal 

4503 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO 
DA BAHIA 

UFRB Pública Federal 

17498 FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO 
DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

FASA Privada com fins lucrativos 
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18506 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA 
BAHIA 

UFOB Pública Federal 

18812 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA UFSB Pública Federal 

22059 Faculdade Pitágoras de Medicina de 
Eunápolis 

- Privada com fins lucrativos 

22076 Faculdade Estácio de Alagoinhas - Privada com fins lucrativos 

22088 FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE 
ITABUNA 

FASAI Privada com fins lucrativos 

22093 Faculdade AGES de Medicina Faculdade AGES Privada com fins lucrativos 

22104 Faculdades Integradas Padrão FIP GUANAMBI Privada com fins lucrativos 

22202 Faculdade Estácio de Juazeiro Estácio Juazeiro Privada com fins lucrativos 

24443 Faculdade AGES de Medicina de Irecê Faculdade AGES Privada com fins lucrativos 

24471 FACULDADE ATENAS VALENÇA - Privada com fins lucrativos 

 

Segundo o Conselho Federal de Medicina – CFM, o Brasil atingiu em novembro de 2020 

a marca de 500.000 médicos em atividade. Apenas na última década, de 2010 a 2019, 179.838 

novos médicos entraram no mercado de trabalho no Brasil. O crescimento da classe médica 

tem sido visto numa escala exponencial por mais de 40 anos, conforme demonstramos na tabela 

a seguir: 
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Este aumento expressivo segundo a pesquisa é decorrente de um conjunto de fatores, 

entre eles, o aumento da demanda como: crescentes em saúde, mudanças no perfil de 

morbidade e mortalidade, garantia de direitos sociais, incorporação de tecnologias médicas e 

envelhecimento da população. Além disso, temos a crescente expansão do número de cursos 

de Medicina, expansão do sistema de saúde e o surgimento de mais postos de trabalho.  

Podemos analisar ainda, da pesquisa Demografia Médica no Brasil de 2020, nos dados 

que se referem à distribuição do número de médicos por região do país, que dos 523.528 

cadastrados no CFM, 278.325 médicos localizam-se na região Sudeste do país e apenas 96.303 

na Região Nordeste, o que demonstra estar abaixo do índice nacional, seguido pela região Norte 

do País, visto na tabela a seguir:  

 

 
 

É percebida também a maior concentração de médicos nas capitais, o que demonstra a 

desigualdade de médicos entre um município e outro. Na Bahia, por exemplo, a pesquisa do 

CFM (2013) demonstra que temos 1,25 médicos para cada 1000 (mil) habitantes. Temos uma 

população de 14.175.341 (IBGE, 2010) habitantes e 17.741 médicos ativos no estado. Desses, 

10.761 médicos atuam na capital – Salvador, assim temos, 4,00 médicos para cada 1000 (mil) 

habitantes.  

A Região Interestadual de Saúde possui uma população estimada de 2.113.439 (dois 

milhões, cento e treze mil e quatrocentos e trinta e nove) habitantes, distribuídos nas seis 

regiões de saúde, contemplando 53 municípios (28 no estado da Bahia e 25 em Pernambuco).  

Essa rede tem como objetivo o reordenamento das ações e serviços de saúde para garantir 

acesso, resolutividade e integralidade da atenção, além de organizar as ações e serviços de 

média e alta complexidade, buscando a complementariedade da atenção à saúde da população 

de sua área de abrangência.  

A região apresenta número expressivo de estabelecimentos e instituições de todos os 

segmentos: indústrias, comércio, hospitais, prestadores de serviços, sobretudo na área da 

saúde, entidades e empresas do terceiro setor. Possui um perfil de prestador ambulatorial de 

média complexidade predominantemente público, e privado na atenção ambulatorial de alta 

complexidade. Os dois municípios também são sede das subseções do Conselho Regional de 

Fisioterapia (COREN-BA e COREN-PE). 

O município de Juazeiro apresenta uma cobertura da Estratégia Saúde da Família de 94% 

e de Atenção Básica de 96,94%, além do apoio de 04 equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da 
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Família e Atenção Básica (NASF-AB). Em Petrolina, o percentual de cobertura da Estratégia 

Saúde da Família e de Atenção Básica chega a 92%, e 09 equipes do NASF-AB (BRASIL, 2019). 

Nas duas regiões de saúde, em média, mais de 60% dos municípios possuem 100% de cobertura 

populacional da Estratégia Saúde da Família (CRIE, 2018). 

Outro dispositivo de saúde dentro da Rede é a Atenção Domiciliar, considerada um dos 

componentes estratégicos da rede de atenção na medida em que permite um novo olhar sob os 

cuidados em saúde e uma prática inovadora na atenção ao usuário. O município de Juazeiro 

possui 02 unidades de Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e Petrolina possui 04 unidades 

(BRASIL, 2019). Os dois municípios ainda possuem uma oferta de cobertura de serviços de 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) que é uma continuidade do trabalho realizado 

pela rede de atenção básica; Programa Telessaúde; Programa Saúde na Escola; Práticas 

Integrativas e Complementares (PICs) e Programa Academia da Saúde.  

A rede de urgência e emergência é composta pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU/192, que tem predominância de abrangência regional para os municípios de 

Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim; e em Petrolina de caráter municipal, com projeto 

de regionalização apresentado ao Ministério da Saúde. Além do SAMU, foi implantada a UPA 

24h em Petrolina, com gestão estadual e a UPA 24h em Juazeiro, com gestão municipal.  

A rede hospitalar da região, pública e conveniada ao SUS, é composta por hospitais de 

médio e grande porte, sendo a porta de entrada de urgência e emergência o Hospital 

Universitário (HU/UNIVASF), que é referência para atenção às urgências e emergências em 

neurologia/neurocirurgia (alta complexidade), traumato-ortopedia (alta complexidade), cirurgia 

geral, cirurgia vascular, cirurgia bucomaxilofacial e clínica médica. A rede hospitalar, composta 

por hospitais gerais e especializados em Juazeiro e Petrolina, perfazem um total de 452 e 349 

leitos hospitalares, respectivamente (CNES, 2018). Na atenção especializada há uma importante 

concentração desses estabelecimentos e serviços dessa natureza no setor privado. Na atenção 

hospitalar boa parte delas encontra-se em gestão indireta ou pertencem a instituições 

filantrópicas (CRIE, 2018). 

A região possui uma Central de Regulação Interestadual de Leitos, implantada em 2011, 

e correspondente à primeira experiência brasileira de regulação interestadual de leitos, 

financiada e cogerida por dois entes estaduais (BAHIA e PERNAMBUCO, 2012). 

Dentre as principais causas de morbidade hospitalar no SUS na região, no ano de 2017, 

por local de internação, corresponderam à gravidez, parto e puerpério; doenças do aparelho 

circulatório; doenças do aparelho digestivo; doenças do aparelho respiratório; afecções 

originadas no período perinatal e lesões por envenenamento e algumas outras consequências 

de causas externas.  

A região de saúde possui uma importante carga de doenças infecciosas, dentre elas a 

tuberculose, hanseníase e leishmaniose que representam elevada magnitude e relevância na 

região.  A permanência dessas doenças no território indica a persistência de fatores favoráveis 

à sua propagação na população, uma vez que as taxas elevadas de incidência desses agravos 

estão geralmente associadas a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e a 

insatisfatórias condições de assistência, diagnóstico e tratamento adequado e representam um 

desafio agravado por sua associação com as vulnerabilidades sociais, fator considerável quando 

se observam as características sociais da população da região. 
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Este cenário serve apenas para não só reforçar o a desigualdade de distribuição dos 

médicos no Brasil e mais especificamente na Bahia, como também, demonstrar a importância 

de implantação de novos cursos de saúde no Estado em epígrafe e reforçar a necessidade de se 

criar políticas públicas eficientes que desperte o interesse de fixar os residentes no município 

de Juazeiro.  

Além disso, enfatizar a importância do Estado/Município implantar políticas públicas 

para incentivar, despertar e sensibilizar a classe médica a migrar do setor privado para o público 

e o que podemos observar, isso dependerá exclusivamente de transformações do Sistema Único 

de Saúde, a começar pela valorização do profissional de saúde. 

 

1.1.2 LOCALIZAÇÃO, ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E IDH DE JUAZEIRO 

 

Juazeiro está localizado na região sub-média da Bacia do Rio São Francisco, está a 502 

km da capital Salvador. Seus limites são: Curaçá (L) e Sobradinho (O) em território 

baiano, Petrolina e Lagoa Grande (N) em território pernambucano. Ela é conhecida como a terra 

das carrancas, imagens antropomorfas usadas pelas embarcações que subiam e desciam o São 

Francisco. Seu nome se origina dos pés de juá ou juazeiro, uma típica árvore da região.  

Quanto ao acesso ao município, poderá ser feito via terrestre através das rodovias BR-

235 e a BR-407, por ônibus que saem da rodoviária de Salvador diariamente, de outras cidades 

baianas e de outros estados, como Fortaleza, São Paulo e Brasília. Além disso, também é possível 

por via área através do aeroporto de Petrolina em Pernambuco ou ainda por um dos campos de 

pouso existentes na região, como em Sobradinho.  Há também a possibilidade de chegar por via 

fluvial utilizando a hidrovia do São Francisco, navegando pelo Rio São Francisco.  

O Rio São Francisco separa fisicamente Juazeiro-BA e Petrolina-PE. Entretanto, as 

mesmas são cidades conurbadas, ligadas pela ponte Presidente Dutra, que faz a união entre os 

dois estados e oferece acesso aos vários estados do Nordeste. O município de Petrolina está 

localizado na mesorregião do São Francisco com uma área de aproximadamente, 4.561 km2 

(IBGE, 2018).  

O município de Juazeiro está localizado na margem direita do Rio São Francisco, na 

região sub-média da bacia deste e distante 502 km da capital do estado, a cidade de Salvador. 

Seus limites geográficos são: Curaçá (L) e Sobradinho (O) em território baiano, Petrolina e Lagoa 

Grande (N) em território pernambucano. Apresenta uma população estimada em 221.773 

pessoas de acordo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 

2017, uma área de 6.500,691 km² e uma densidade demográfica de 30,45hab./Km².  

Em relação aos índices sociodemográficos, o município de Juazeiro, possui uma área 

territorial de 6.721,237 km² (IBGE, 2018), com uma densidade demográfica de 30,45, IDH de 

0,677 (IBGE, 2010), PIB per capita de R$ 16.687,70 (IBGE, 2017) e fica a uma distância de 507,8 

Km da capital Salvador. Petrolina possui uma área territorial de 4.561,870 Km2 (IBGE, 2018), 

com densidade demográfica de 64,44 hab/km2 (IBGE, 2010), IDH de 0,697 (IBGE, 2010), PIB per 

capita de R$ 17.454,51 (IBGE, 2017) e fica a uma distância de 714 Km da capital Recife. O IDH 

médio da região (municípios de Juazeiro e Petrolina) é de aproximadamente 0,687 (2010), um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrolina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Grande_(Pernambuco)
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pouco acima do IDH dos estados de Pernambuco (0,673) e Bahia (0,660). Segundo o IBGE (2018) 

as duas cidades são o sexto maior município nos seus respectivos estados. 

 

Figura 2 Área territorial de Juazeiro-BA 

 

Fonte: Google MAPS 

Quanto à economia de Juazeiro, é considerada uma das mais industrializadas do vale do 

São Francisco, pois conta com um Distrito Industrial (DISF – Distrito Industrial do São Francisco) 

com diversas indústrias e outros tipos de empresas.  

Na agricultura, as cidades de Juazeiro e Petrolina tornaram-se o maior centro produtor 

de frutas tropicais do país, tendo destaque para os cultivos de manga, uva, melancia, melão, 

coco, banana, dentre outros. Dessa forma, são responsáveis pela crescente exportação de 

frutas, além da produção de vegetais. Além disso, esta região está ficando conhecida nacional e 

internacionalmente pela produção e qualidade dos vinhos que tiveram grande crescimento com 

a implantação de mecanismos de irrigação, tornando a única região do Brasil a colher duas safras 

de uva por ano, e a maior exportadora e produtora de frutas do Brasil, mesmo se localizando no 

Centro do Polígono das secas.  

Destacamos também que Juazeiro possui uma das maiores CEASAS – Centro de 

Abastecimento do Brasil, sendo a maior do interior norte-nordestes do país. O Produto Interno 

Bruto – PIB per capita do município é de R$ 16.687,70 (IBGE,2017). De acordo com o IBGE (2017), 

o setor de serviços é o que mais avança no município, seguido pela indústria e posterior à 

agropecuária. 

A Faculdade Estácio de Juazeiro – Estácio Juazeiro está inserida no contexto sócio-

econômico-educacional da Região do Vale Médio do São Francisco, especificamente na Região 

Administrativa Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Polo Juazeiro, no estado da Bahia e 

Polo Petrolina, no estado de Pernambuco, criada pela Lei Complementar nº 113, de 19 de 

setembro de 2001, e regulamentada pelo Decreto nº 4.366, de 9 de setembro de 2002.  

A constituição da RIDE Petrolina-Juazeiro nasceu dentro da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional, a qual tem como propósito reduzir as desigualdades regionais e 

ativar os potenciais de desenvolvimento das regiões brasileiras (BRASIL, 2011). A Região 

Administrativa é constituída pelos municípios de Casa Nova (73.382), Curaçá (35.524), Juazeiro 

(221.773) e Sobradinho (23.713) no Estado da Bahia, e pelos municípios de Lagoa Grande 

(25.294), Orocó (14.794), Petrolina (343.219) e Santa Maria da Boa Vista (41.652) no Estado de 

Pernambuco, totalizando uma população de 779.351 habitantes (IBGE, 2021).  
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A RIDE tem como objetivo articular e harmonizar as ações administrativas da União, dos 

Estados e dos municípios para a promoção de projetos que visem à dinamização econômica e 

provisão de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento em escala regional.  

Figura 3 Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e 
Juazeiro 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google MAPS 

 

De acordo com o IBGE (2021), Juazeiro possui 140 escolas de Ensino Fundamental, 28 

Escolas de Ensino Médio. Para tanto em 2021, 35.516 matrículas para o ensino fundamental, 

13.841 para ensino médio. Para dar conta desse volume de alunos, temos 1.586 docentes para 

o Ensino Fundamental, 708 docentes para o ensino médio.  

As escolas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro alcançaram avanços no IDEB 

segundo IBGE (2019). Nas séries iniciais do Ensino Fundamental o município passou de 5,4 

(2017) para 5,7 (2019) e nas séries finais do Ensino fundamental evoluiu de 3,5 (2017) para 4,2 

em (2019). 

Mesmo assim ressaltamos que no município ainda há cerca de 18.404 pessoas 

analfabetas com 15 anos ou mais de idade, cerca de 12,9% de analfabetos. Temos também uma 

alta taxa de pessoas que abandonam as escolas entre 18 a 24 anos, cerca de 40,7%. (Censo 

Demográfico - IBGE, 2010) 

Quanto ao ensino superior, de acordo com a consulta pública do sistema E-mec (2021), 

Juazeiro conta hoje com Instituições de ensino superior que atuam na modalidade presencial (5) 

e EAD (18) são elas: 

 

ENSINO PRESENCIAL 

1. FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO 

2. FACULDADE SÃO FRANCISCO DE JUAZEIRO 

3. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

4. FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS 

5. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

ENSINO À DISTÂNCIA – EAD 

1. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
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2. UNIVERSIDADE BRASIL 

3. UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 

4. FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS 

5. UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR 

6. CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL 

7. CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE 

8. UNIVERSIDADE PAULISTA 

9. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR 

10. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

11. UNIVERSIDADE ANHANGUERA 

12. UNIVERSIDADE SANTO AMARO 

13. FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA 

14. CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI 

15. UNIVERSIDADE SALVADOR 

16. CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA 

17. UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

18. CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRB 

19. CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II 

20. CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA 

21. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

22. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

23. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

24. UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

 

Em 2016 Juazeiro inaugurou o Juá Garden Shopping. De acordo com a Prefeitura de 

Juazeiro, o investimento foi da ordem de R$ 150 milhões, o Juá Garden Shopping já conta com 

grandes marcas do varejo nacional, entre elas Renner, Cinemark e Lojas Americanas.  O 

megacentro terá 40 mil m² de área construída dentre elas quatro lojas “âncoras”, três 

megalojas, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, seis estabelecimentos de serviços e 

estacionamento com mais de 1100 vagas. Outro ponto que merece destaque é a praça de 

alimentação, que conta restaurantes e diversas opções de fastfood. 

 

1.1.3 PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO DE JUAZEIRO – BA 

 

A população de Juazeiro estimada pelo último sensu (IBGE 2010),  é 216.707 habitantes. 

Destes, 3.511 crianças de 0 a 11 meses, 21114 crianças de 1 a 6 anos, 15294 crianças de 7 a 10 

anos, 19.544 adolescentes de 11 a 15 anos, 22.504 jovens de 16 a 21 anos, 62.439 adultos de 22 

a 39 anos, 55.509 adultos de 40 a 69 anos, 6859 idosos de 60 a 99 anos e 24 idosos com 100 

anos ou mais, conforme demonstramos no gráfico a seguir: 
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Gráfico 5 População de Juazeiro 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010 

 

Verificamos que a cidade está envelhecendo, temos hoje 124.831 habitantes adultos e 

idosos e apenas 81.967 crianças e jovens. Essa relação nos chama atenção para os cuidados e 

atenção a este público, desde adequação da estrutura da cidade para o atendimento adequado 

desta população, quanto à saúde, que deverá estar preparada para este público crescente.  

A população de Juazeiro possui 51% de mulheres e 49% de homens, conforme 

demonstramos no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 6 População de Juazeiro por gênero 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010 
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Quanto à cor ou raça da população em Juazeiro, segundo o CENSO (2010), 121.455 

habitantes se declararam como sendo pardas, 49.714 brancas, 23.012 pretas, 3.108 amarelas e 

676 indígenas, conforme demonstramos no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 7 População Residente de Juazeiro - Cor ou Raça 

 

Fonte: Censo, 2010 

 

1.1.4 CONDIÇÕES AMBIENTAIS E MORADIA  

 

Os fatores ambientais de condição de vida da população refletem diretamente nas suas 

condições de saúde. Para tanto, a vigilância ambiental de saúde deverá proporcionar um 

conjunto de ações que detectará qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, tendo por finalidade 

identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados à 

doenças ou outros agravos à saúde da população e assim, recomendando e adotando medidas 

de promoção a saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de risco relacionados  às 

doenças e outros agravos à saúde, em especial:  

✓ Água para o consumo humano;  

✓ Ar;  

✓ Solo;  

✓ Contaminantes ambientais e substâncias químicas;  

✓ Desastres naturais;  

✓ Acidentes com produtos perigosos;  

✓ Fatores físicos, e;  

✓ Ambiente de trabalho.  

Juazeiro, nesse sentido tem demonstrado preocupação visando a melhoria de qualidade 

de vida de sua população ao buscar aprimorar os serviços, como o abastecimento de água e a 

coleta de lixo.  

As condições de abastecimento de água no município o CENSO (2010) demonstra que, 

49.956 domicílios possuem rede de abastecimento de água, 144 utilizam poço ou nascentes na 
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propriedade, 296 poços ou nascente fora da propriedade, 1.562 ainda se utilizam de caminhões 

pipa, 428 depende de cisternas de água de chuva armazenada, 31 cisternas de outra forma, 

1.076 possuem açude, lago ou igarapé e 1.526 domicílios utilizam-se de outras formas para ter 

água.  

Quanto ao esgotamento sanitário, de acordo com o Censo (2010), 49.672 domicílios 

tinham banheiros de uso exclusivo do domicílio, todavia, 28.817 domicílios utilizam o 

esgotamento sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial, 6.063 domicílios utilizam-se de fossa 

séptica, 12.546 utilizam fossa rudimentar, 1.455 valas, 155 despejam no rio, lago ou mar, 636 

utilizam outra forma. Precisamos ter atenção a este ponto, pois pelo menos 2.246 domicílios 

ainda não possuem rede de esgoto adequada, o que interfere diretamente na saúde da 

população e de uma comunidade específica, precisando, portanto, de atenção e esforços para 

melhorias.  

Quanto ao destino do lixo em Juazeiro, 46.048 domicílios possuem coleta de lixo, 45.158 

domicílios recebem coleta de lixo por serviço de limpeza do município, 1.890 são coletados em 

caçamba de serviços de limpeza, 6.456 domicílios queimam na propriedade, 75 enterram na 

propriedade, 2.242 são jogados em terrenos baldios ou logradouro, 20 domicílios jogam no rio, 

mar ou lago, 178 dá outro destino. Aqui está outro ponto de atenção no município, que ainda 

precisa investir esforços. 

Quanto à forma de residência, a população de Juazeiro é 81% urbana e 19% rural, 

conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 8 População X Residência em Juazeiro – BA 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2010 

 

Quanto ao tipo de habitação, Juazeiro possui 51.363 habitantes residindo em casas, 857 

em casa de vila ou em condomínio, 2005 em apartamento e 794 habitações em cômodos, cortiço 

ou cabeça de porco, conforme demonstramos a seguir: 
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Gráfico 9 Tipo e habitação em Juazeiro – BA 

 

Fonte: Censo, 2010 

 

Outra questão que nos chama atenção é que 38.746 domicílios são próprios, 37.262 são 

próprios e quitados, 1.484 estão fazendo a aquisição do imóvel e apenas, 12.216 domicílios são 

alugados, 7.512 são cedidos, cedidos por empregados ou cedidos de outras formas e 301 possui 

outra condição.  Este cenário nos demonstra uma população que prima pela segurança da casa 

própria. 

 

1.1.5   INDICADORES DE MORTALIDADE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO 

 

Dentre os dados sobre mortalidade, as causas de morte se destacam como uma importante 

informação sobre o estado de saúde das populações. Entre as principais causas de mortalidade 

geral, por local de residência, na região, estão as doenças do aparelho circulatório; as causas 

externas de morbidade e mortalidade e os sinais e sintomas e achados mal definidos em exames 

clínicos e laboratoriais (causas mal definidas) (BRASIL, 2019). 

 

Tabela 1 Ranking das principais causas de mortalidade nas regiões de saúde de 
Petrolina e Juazeiro, 2018* 

MUNICÍPIO PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE NAS REGIÕES DE SAÚDE DE PETROLINA E 
JUAZEIRO, 2018* 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

REGIÃO 
PETROLINA 

Doenças do 
aparelho 

circulatório 

Causas 
Externas 

Neoplasias Mal 
Definidas 

Doenças do 
Aparelho 

Respiratório 

REGIÃO 
JUAZEIRO 

Doenças do 
aparelho 

circulatório 

Mal 
Definidas 

Neoplasias Causas 
Externas 

Doenças do 
Aparelho 

Respiratório 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 

*Dados preliminares. Sujeitos à alteração. 
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Quanto as principais causas de óbito, no ano de 2018, a região apresentou maior 

proporção de óbitos por doenças do aparelho circulatório em relação aos demais agravos, 

seguidas das causas externas. Comparando as duas regiões de saúde, conforme mostra a Figura 

7, evidencia-se que a região de Petrolina apresentava taxas mais elevadas até o ano de 2010 

(101,8/100 mil habitantes), havendo uma inversão desse percentual quando a região de Juazeiro 

passou a apresentar taxas mais elevadas no decorrer do período, com seu maior índice no ano 

de 2015 (125,2/100 mil habitantes).  

 

Figura 8 Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório por 100 mil habitantes. Região de 

Petrolina e Juazeiro, 2000 a 2016. 

 
Fonte: PROADESS. Disponível em: <http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara>. Acesso em Dezembro de 

2019. 

 

As causas externas de morbidade e mortalidade também representam uma importante 

causa de óbitos nas duas regiões de saúde, conforme mostra a Figura 9, sendo a maior 

proporção de óbitos no sexo masculino. Sabe-se que essa prevalência existe porque os homens 

estão envolvidos na maioria das situações de violência, uso de álcool e outras drogas, acidentes 

de trânsito e de trabalho, ausência nos serviços de saúde e alimentação inadequada. Essas 

condições sustentam a necessidade de planejamento e desenvolvimento de estratégias de 

educação em saúde voltadas para os homens (BRASIL, 2018).  

Figura 9 Taxa de mortalidade por causas externas por 100 mil habitantes. Região de 

Petrolina-PE e Juazeiro-BA, 2000 a 2017. 

http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara
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Fonte: PROADESS. Disponível em: <http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara>. Acesso em Dezembro de 2019.  

 

A redução da mortalidade infantil e materna também é um grande desafio para esta 

região de saúde. Embora evidenciada, nos últimos anos, a queda do número de óbitos infantis, 

particularmente no período pós-neonatal, observa-se ainda uma estagnação no ritmo de queda 

da mortalidade neonatal. Situação considerada grave ao se constatar que em sua maioria, estes 

óbitos ocorrem por causas consideradas evitáveis e determinadas por problemas de acesso a 

serviços com qualidade e resolutivos em tempo adequado.  

Figura 10 Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. Região de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, 

2006 a 2017. 

 

Fonte: PROADESS. Disponível em: <http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara>. Acesso em Dezembro de 2019.  

 

Por outro lado, cabe ressaltar que a redução da morbimortalidade materna associada à 

gestação está relacionada a uma atenção pré-natal adequada ao risco, ao cuidado qualificado 

ao parto, aborto e puerpério e ao correto manejo das complicações. Apesar dessas evidências, 

o aumento relacionado a mortalidade materna nas duas regiões, conforme demonstra a Tabela 

2, tem mostrado o quanto essas mortes ainda representam um importante problema de saúde. 

Nesse sentido, a expansão da ESF tem sido decisiva para a ampliação do direito ao pré-natal, o 

que tem impactado diretamente os indicadores de saúde, especialmente a mortalidade materna 

e a mortalidade infantil nessa região.  

 

http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara
http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara
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Tabela 2 Razão de óbitos maternos devidos a causas diretas por 100.000 nascidos 
vivos. Região de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, 2009 a 2017. 

Razão de óbitos maternos devidos a causas diretas por 100.000 nascidos vivos 

Região de 
Saúde 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Petrolina 48.2 74.7 107.8 24.2 141.5 55.4 65.9 46.3 58.2 

Juazeiro 42.4 54.9 44.9 91.3 92.1 92.1 64.9 57.7 96.5 

Fonte: PROADESS. Disponível em: http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara>. Acesso em 

Dezembro de 2019.  

  

1.1.6 QUANTO A ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

 

O município de Juazeiro apresenta uma cobertura da Estratégia Saúde da Família de 94% 

e de Atenção Básica de 96,94%, além do apoio de 04 equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família e Atenção Básica (NASF-AB). Em Petrolina, o percentual de cobertura da Estratégia 

Saúde da Família e de Atenção Básica chega a 92%, e 09 equipes do NASF-AB (BRASIL, 2019). 

Nas duas regiões de saúde, em média, mais de 60% dos municípios possuem 100% de cobertura 

populacional da Estratégia Saúde da Família (CRIE, 2018). 

O município de Juazeiro apresenta cobertura de Saúde Bucal de 68,49%. Se considerada 

somente a Estratégia Saúde da Família tem-se uma cobertura de 73,62%.  Já o município de 

Petrolina apresenta cobertura de Saúde Bucal de 38,81% e, se considerada somente a Estratégia 

Saúde da Família, uma cobertura de 49,04% (BRASIL, 2019). 

Outro dispositivo de saúde dentro da Rede é a Atenção Domiciliar, considerada um dos 

componentes estratégicos da rede de atenção na medida em que permite um novo olhar sob os 

cuidados em saúde e uma prática inovadora na atenção ao usuário. O município de Juazeiro 

possui 02 unidades de Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e Petrolina possui 04 unidades 

(BRASIL, 2019).  

Os dois municípios ainda possuem uma oferta de cobertura de serviços de Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) que é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de 

atenção básica; Programa Telessaúde; Programa Saúde na Escola; Práticas Integrativas e 

Complementares (PICs) e Programa Academia da Saúde.  

A rede de urgência e emergência é composta pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU/192, que tem predominância de abrangência regional para os municípios de 

Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim; e em Petrolina de caráter municipal, com projeto 

de regionalização apresentado ao Ministério da Saúde. Além do SAMU, foi implantada a UPA 

24h em Petrolina, com gestão estadual e a UPA 24h em Juazeiro, com gestão municipal.  

A rede hospitalar da região, pública e conveniada ao SUS, é composta por hospitais de 

médio e grande porte, sendo a porta de entrada de urgência e emergência o Hospital 

Universitário (HU/UNIVASF), que é referência para atenção às urgências e emergências em 

neurologia/neurocirurgia (alta complexidade), traumato-ortopedia (alta complexidade), cirurgia 

geral, cirurgia vascular, cirurgia bucomaxilofacial e clínica médica. A rede hospitalar, composta 

http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara
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por hospitais gerais e especializados em Juazeiro e Petrolina, perfazem um total de 452 e 349 

leitos hospitalares, respectivamente (CNES, 2018). Na atenção especializada há uma importante 

concentração desses estabelecimentos e serviços dessa natureza no setor privado. Na atenção 

hospitalar boa parte delas encontra-se em gestão indireta ou pertencem a instituições 

filantrópicas (CRIE, 2018). 

A rede de atenção à saúde possui um sistema de Referência e Contra Referência (SIC), 

mas com dificuldades na sua implementação principalmente com a Contra Referência.  

A região possui uma Central de Regulação Interestadual de Leitos, implantada em 2011, 

e correspondente à primeira experiência brasileira de regulação interestadual de leitos, 

financiada e cogerida por dois entes estaduais (BAHIA e PERNAMBUCO, 2012). 

Possui ainda uma Rede de Telesaúde, com cobertura de cerca de 30% das equipes de 

saúde (SIC), mas devido a problemas de conexão com a web e problemas de segurança nas 

unidades, ainda não houve a implementação desta ferramenta na sua totalidade.  

O município de Juazeiro possui 349 leitos distribuídos nos hospitais e áreas de atendimento 

abaixo relacionadas.  

a) Hospital Regional de Juazeiro, gestão da SESAB e conveniado ao município tem 151 

Leitos distribuídos em: 45 de cirurgia; 66 de clínica médica, 6 de cirurgia pediátrica, 10 

para pacientes com doença crônica, 4 para pneumologia e 20 de UTI adulto. Há 

programa de Residência Médica nas áreas de: clínica médica, cirurgia e UTI. Recebe 

alunos de medicina da Estácio Juazeiro. 

b) PROMATRE de Juazeiro com 73 leitos conveniados ao SUS: 26 de Cirurgia Geral, 36 de 

clínica Médica e 11 de UTI adulto. Recebe alunos de medicina da Estácio Juazeiro. 

c) Hospital Materno Infantil de Juazeiro, hospital municipal, com 62 leitos: 4 de Cirurgia 

Geral, 4 em Clínica Médica, 12 de Obstetrícia, 30 de Ginecologia e 12 de Pediatria 

Clínica. Recebe alunos de medicina da Estácio Juazeiro. 

d) SOTEO hospital privado conveniado ao SUS, referência para traumato-ortopedia 

ambulatorial e cirúrgica municipal e regional nas 24 h. Tem 34 leitos de atendimento 

de adultos e crianças em 24h (90% de atendimento SUS). Urgência/Emergência de 

porta aberta e referência pelo SAMU e Unidades da rede de serviços. Recebe alunos 

de medicina da Estácio Juazeiro. 

e) Hospital São Lucas: gestão própria, hospital privado conveniado ao SUS. Possui 

ambulatórios de diversas especialidades e dois blocos cirúrgicos. Recebe alunos de 

medicina da Estácio Juazeiro. 

 

Há com a ressalva de que o Hospital Regional de Juazeiro é o que detém maior 

diversidade e número de leitos. Juntamente com o Hospital Materno Infantil que tem convênio 

com a UNIVASF e recebe alunos de medicina do estágio curricular obrigatório. 

O Município tem 58 equipes de saúde da Família vinculadas ao Ministério da Saúde e 

duas custeadas pelo próprio município, uma no horário estendido (17 às 21h) e outra em plantão 
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noturno com atendimento de emergência. Todavia, de acordo com o Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (DATASUS)1, o Município possui 46 USF são elas: 

 

Quadro 1 Unidades Saúde da Família em Juazeiro – BA 

CNES Nome Fantasia Razão Social 

5881617 USF VILA JACARE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5887046 USF PENHA JARDIM VITORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5921686 USF CENTRO II PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2598000 USF ERASMO MENEZES SERAFIM 
ARGEMIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770989 USF JOSE ARAUJO DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2598019 USF JOAO PAULO II JOSE CARLOS 
TANURY 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2597942 USF JOAO ARAUJO MOREIRA 
MUSSAMBE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770997 USF ALTO DA ALIANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770628 USF MANDACARU II PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770636 USF MANICOBA I PREFEITURA MUNICIOPAL DE JUAZEIRO 

2598043 USF TABULEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5331099 USF PARQUE RESIDENCIAL JOAO 
PAULO II 

PREFEITURAMUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770687 USF ITAMOTINGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2598051 USF PIRANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2597888 USF GOIABEIRA JUNCO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2597810 USF LAGOA DO SALITRE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2597896 USF JUREMAL MASSAROCA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

3493741 USF CAJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770903 USF ALTO DO CRUZEIRO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ERMI FERRARI 

2770644 USF MANICOBA II JATOBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770679 USF CARNAIBA DO SERTAO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

3493733 USF MARINGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770601 USF MANDACARU I PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770652 USF QUIDE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2597950 USF DOM JOSE RODRIGUES PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5460549 USF JARDIM FLORIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5460557 USF PALMARES PEDRA DO LORD PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5460573 USF ANTONIO GUILHERMINO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5460530 USF DOM THOMAZ PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770873 USF CSU I PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

3220265 USF SAO GERALDO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

 
1 Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – DATASUS. Disponível em: 
http://cnes.datasus.gov.br/Listar_Mantidas.asp?VCnpj=13915632000127&VEstado=29&VNome=PREFEI
TURA%20MUNICIPAL%20DE%20JUAZEIRO . Consulta em 12 de janeiro de 2015. 
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2598027 USF ALTO DA MARAVILHA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770954 USF JOAO XXIII CENTRO DE SAUDE DO JOAO XXIII 

5103827 USF NH4 BONITA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

3734137 USF JARDIM PRIMAVERA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5460565 USF ALAGADICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770660 USF ABOBORAS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2597918 USF PINHOES LAGOA DO BOI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2597926 USF CURACA NH1 NH2 NH3 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2597969 USF ITABERABA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2770717 USF NOVO ENCONTRO CENTRO DE SAUDE DO BAIRRO NOVO ENCONTRO 

2825007 USF CAPIM DE RAIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2510197 USF CENTRO DE SAUDE III PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5887038 USF CAMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

5921678 USF CENTRO I PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

2824981 USF CAIC PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

O município de Juazeiro apresenta uma cobertura da Estratégia Saúde da Família de 94% 

e de Atenção Básica de 96,94%, além do apoio de 04 equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família e Atenção Básica (NASF-AB). Em Petrolina, o percentual de cobertura da Estratégia 

Saúde da Família e de Atenção Básica chega a 92%, e 09 equipes do NASF-AB (BRASIL, 2019). 

Nas duas regiões de saúde, em média, mais de 60% dos municípios possuem 100% de cobertura 

populacional da Estratégia Saúde da Família (CRIE, 2018). 

Quanto ao serviço de UPA (Unidade de Pronto atendimento), o município possui 01, Dr. 

João Oliveira. Suas instalações físicas são adequadas com 4 consultórios para atendimento, 9 

leitos de observação, 4 leitos na sala vermelha e 2 de isolamento, somando 15 leitos. O 

almoxarifado tem uma capacidade menor do que necessário para a unidade. A sala de espera 

dos usuários possui conforto e higiene. Além disso, possui acesso à internet e ao telesaúde. 

Atuam na unidade com equipe de plantão: 2 médicos urgentistas, 2 pediatras 3 enfermeiros em 

regime de 24 horas semanais e não possui alunos de medicina na unidade.  

O atendimento ocorre de porta aberta, sendo referência para a rede de atenção à saúde 

municipal. Realizam avaliação pela enfermagem por critério de risco segundo protocolo do 

município. Os procedimentos realizados são: atendimento de urgência e emergência clínicos e 

de pequenas cirurgias. Os atendimentos traumatológicos são encaminhados ao SOTE.  

A UPA-Dr. João Oliveira atende 8.000 pessoas por mês, 250 a 280 por semana. Dessas 

em torno de 1.000 são considerados da cor azul e retornam atenção primária de saúde. Têm 

uma retenção média de 3 dias de usuários e 97% de resolutividade. A produção Jan/mar 2014 

foi de 51.673 atendimentos, conforme demonstramos a seguir: 
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Gráfico 11 Número de atendimento na UPA Dr João Oliveira de Jan a Mar 2014 

 

Relatório de Visita in loco MEC 

 

Além disso, possui o serviço especializado do SAMU, regionalizado e com 7 ambulâncias, 

sendo 2 de suporte avançado e participam de uma rede de regulação interestadual de leitos 

(pioneira no país), em conjunto com a microrregião de Petrolina (PE), a rede PEBA (com o total 

de 53 municípios, sendo 28 da Bahia e 25 de Pernambuco). Dos 29 médicos da equipe, 15 

possuem ATLS e todos os 13 enfermeiros possuem BLS. Em junho próximo, também será 

disponibilizado ACLS para os plantonistas, pelo QualiSUS. Atendem a 8.000 ligações/mês, sendo 

cerca de 2.000 trotes e possuem uma média de 1.800 saídas de ambulâncias da base, sendo 

cerca de 11% com unidade de suporte avançado. Possui um CRAS (Centro de referências 

Assistência Social do SUAS) que se incorpora a rede de serviços da AB e aos CAPS.  

O CEREST, com uma produção de janeiro a março de 2014 de 33 atendimentos. São eles: 

✓ Vigilância da situação de saúde dos trabalhadores - 1;  

✓ Atividade educativa em saúde do trabalhador - 1;  

✓ Inspeção sanitária em saúde do trabalhador - 9;  

✓ Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto 

médico) - 15;  

✓ Consulta médica em saúde do trabalhador - 1;  

✓ Aferição de pressão arterial - 6  

 

O setor de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria do município implantado em 

2001, associado a reordenamento das ações e serviços de saúde para garantir acesso, 

resolutividade e integralidade da atenção os municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, os 

Estados de PE e BA e MS, elaboraram projeto com objetivo de implementar a Rede Interestadual 

de Atenção à Saúde do Médio Vale do São Francisco, rede PEBA (REDE INTERESTADUAL, 2009), 
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atualmente composta por 53 municípios, 28 da Bahia e 25 de Pernambuco, agregando 1.918.507 

habitantes (IBGE, 2013).  

A região formado por 6 microrregiões de saúde, 3 na BA e 3 em PE. Para consolidar a 

região interestadual implantou a primeira CRIE em 2010, na CIB dos 2 estados a primeira Central 

de Regulação Interestadual de Leitos com regulação de 100% do acesso aos leitos de urgência. 

O município possui serviços do CAPS e CAPSad. O CAPSad funciona provisoriamente em 

uma casa alugada e atende cerca de 15 pacientes/dia. Possui 4 salas/consultórios de 

atendimento e de acordo com o Relatório de Visita in loco no município, houve o compromisso 

do gestor local em deslocar esta unidade para um local de sede própria até setembro de 2014.  

A equipe da CAPSad é formada por: 1 psiquiatra (40h/semana), 1 psicólogo, 1 

psicopedagoga, 1 artesã, 1 nutricionista e 1 assistente social como equipe multiprofissional da 

unidade. 

O CAPSad está em processo de funcionamento ainda incompleto pelo pequeno espaço 

físico, porem têm projeto terapêutico construído com as normas de funcionamento de acordo 

com os princípios da reforma psiquiátrica. Assim são atendidos usuários encaminhados pela 

rede de serviço ou por familiares, em média 15 pacientes/dia. No momento ainda não fazem 

matriciamento, porem há o matriciamento entre o CAPS II e o CAPS ad. Nesta unidade, recebem 

estudantes de enfermagem, psicologia, assistente social, acadêmicos e internos de medicina da 

Estácio Juazeiro. 

A estatística de atendimento de janeiro a março de 2014 foi de 86 atendimentos, sendo:  

36 acolhimentos diurno de paciente em centro de atenção psicossocial, 42 atendimentos 

individual de paciente em centro de atenção psicossocial, 7 atendimentos familiar em centro de 

atenção psicossocial, 1 atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial 

e/ou familiares.  

O Centro de Saúde III tem uma equipe de Saúde da Família e desenvolve programas de 

Hepatite/HIV/AIDS, DST, Hanseníase, Tuberculose. Os medicamentos financiados pelo 

município, estado e Ministério da Saúde, mas faltam eventualmente. Estado razoável de 

conservação. Possui uma sala de reuniões, acesso à internet e ao telesaúde. Esta unidade atende 

as seguintes especialidades: Atenção básica e Hepatite/HIV/AIDS, DST, Hanseníase, 

Tuberculose. 

De acordo com o relatório de visita in loco no município, a rede de serviços de saúde da 

atenção básica oferece hoje uma cobertura de 86% da população. A assistência de média e alta 

complexidade está em estruturação na busca da autossuficiência municipal e regional com 

sistema de regulação municipal e regional interestadual - rede PEBA) colaborativo. A saúde 

Mental ainda não se configura para a necessidade populacional. 

O município tem um programa de educação permanente que envolve a rede de serviços e 

as IES conveniadas:  

1) Formar grupo de facilitadores da Educação Permanente na Rede de AB (33 

Profissionais de nível superior);  

2) Cursos de capacitação, oficinas e atualizações em temas da saúde: limpeza e 

desinfecção de áreas hospitalares, educação popular em saúde, Gestão da clínica das 

doenças crônicas, hanseníase, humanização e cuidado integral, facilitação para saúde 

mental e atenção integral às Doenças Prevalentes na Infância (AIDP NEONATAL). 
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Cursos de Especialização em Saúde da Família com ênfase na linha do Cuidado e em 

Processo Educacionais em Saúde.  

3) Oficinas de introdução à prática de Educação Permanente: Acolhimento, Urgência e 

Emergência em parceria com PET-UNIVASF; Projeto de Atenção à pessoa com LUPUS, 

Projetos: "A gestante e o bebê" e "o Homem Grávido".  

4) Programa de Incentivo à Integração Ensino Serviço: PRO-PET SAÚDE, Estágio curricular 

obrigatório para graduação em medicina, nutrição, fisioterapia e serviço social, 

estágio curricular obrigatório para cursos técnicos. 

5) Estágio de estudantes – ESTACIO, UNIVASF, UPE, UNOPAR, UNIDERPE, UNEB, 

UNINTER, CETEP, CEEP, CEEPROTEC, SENAC, EESP E EEVS. 

 

 A partir dos cenários apresentados, o Curso de Medicina da Estácio Juazeiro, através do 

tripé: ensino-pesquisa-extensão realiza ações de atenção à saúde, Gestão em Saúde e Educação 

em Saúde, especialmente no regime internato (estágios), tendo por finalidade estimular práticas 

de estudos independentes para uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aprendiz, além dos objetivos de fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizar a 

pesquisa individual e coletiva, incentivar a busca por informações oriundas de várias fontes e 

fomentar nos alunos a capacidade de sistematizar e processar informações coletadas para 

geração de conhecimentos, de forma que, consigamos atuar com temáticas relevantes da 

comunidade local e socializar as pesquisas desenvolvidas para a mesma. Além de garantir as 

informações propostas em nossa contrapartida, prevista no EDITAL Nº 6, DE 2014. 

Quanto a gestão da qualidade referente a atenção a saúde, a Faculdade Estácio de 

Juazeiro estabeleceu o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino – Saúde - COAPES que 

permitirá que os membros da IES contribuam para as discussões e reflexões que resultam em 

melhoria para as condições de Saúde da população, a partir da aplicação dos recursos oriundos 

dos repasses financeiros realizados pela Estácio de forma regular e sistemática. 

No que tange mais especificamente à atuação na rede de saúde do município, os 

processos de gestão da qualidade, realizados pela Coordenação, Colegiado, NDE e NAPED, com 

a participação dos gestores locais, apresentam os seguintes objetivos: Determinar a 

conformidade dos elementos de um sistema ou serviço, verificando o cumprimento das normas 

e requisitos estabelecidos; Levantar subsídios para a análise crítica da eficácia do sistema ou 

serviço e seus objetivos; Verificar a adequação, legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e 

resolutividade dos serviços de saúde e a aplicação dos recursos da União repassados ao 

município; Verificar o cumprimento da Legislação Federal, Estadual, Municipal e normatização 

específica do setor Saúde; Observar o cumprimento pelos órgãos e entidades dos princípios 

fundamentais de planejamento, coordenação, regulação, avaliação e controle; Apurar o nível de 

desenvolvimento das atividades de atenção à saúde desenvolvidas pelas unidades prestadoras 

de serviços ao SUS e pelos sistemas de saúde e prover aos gestores locais informações para 

aprimorar os processos sob sua responsabilidade. 

Ressalta-se que a o curso de medicina desta IES contribui para a ampliação e 

planejamento de novos cenários demandados pelo mundo do trabalho considerando 

principalmente as necessidades da rede de saúde local. A exemplo podemos citar a abertura de 

diversos ambulatórios de especialidades médicas, como os ambulatórios de Ginecologia, 
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Gastroenterologia, Neurologia, Pediatria, Dermatologia, Endocrinologia, Reumatologia no 

Hospital São Lucas, cujos preceptores e custos com o espaço são financiados pela Estácio e tem 

a agenda disponibilizada para a Secretaria de Saúde para atendimento gratuito para a 

população, resolvendo as demandas do sistema público local. 

Cumpre ressaltar que dentro do princípio do reconhecimento das necessidades da rede 

à qual está vinculada, a Faculdade Estácio de Juazeiro implantou com recursos próprios para 

oferecer dentro das linhas de cuidado locais, o primeiro ambulatório para a população Trans no 

município de Juazeiro e também dois ambulatórios de Cuidados Paliativos, um no Hospital Dom 

Tomaz e outro na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON, ambos referência 

em assistência oncológica para a região. 

Ressalta-se que a o curso de medicina desta IES contribui para a ampliação e 

planejamento de novos cenários demandados pelo mundo do trabalho considerando 

principalmente as necessidades da rede de saúde local. A exemplo podemos citar a abertura de 

diversos ambulatórios de especialidades médicas, como os ambulatórios de Ginecologia, 

Gastroenterologia, Neurologia, Pediatria, Dermatologia, Endocrinologia, Reumatologia no 

Hospital São Lucas, cujos preceptores e custos com o espaço são financiados pela Estácio e tem 

a agenda disponibilizada para a Secretaria de Saúde para atendimento gratuito para a 

população, resolvendo as demandas do sistema público local. 

As competências são estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso, se orientam pelas 

definições compreendidas nas DCNs, atendendo-se aos pressupostos de vínculo dos projetos e 

atividades pedagógicas à formação médica para exercício profissional do egresso 

prioritariamente no SUS.  

A ampla utilização de cenários de Atenção Primária, com inserção direta nas equipes de 

Saúde da Família e em toda a rede de saúde regional, incluindo os diversos níveis de atenção, 

fortalecem a construção destes princípios no curso de Medicina, preparando o egresso para as 

novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

1.1.7   ASPECTOS EDUCACIONAIS 

 

De acordo com o Censo Escolar INEP (2021), em 2020, foram registradas 557.441 

matrículas no ensino médio. Esse valor é 2,3% menor do que o número de matrículas registradas 

para o ano de 2016. O ensino médio não integrado à educação profissional apresentou uma 

redução de 7,3% no número de matrículas entre 2016 e 2020, e o ensino médio integrado à 

educação profissional apresentou um aumento de 47,8% no mesmo período. O que demonstra 

a necessidade de busca pela qualificação e inserção no mercado de trabalho.  

Quando avaliada a distribuição das escolas por dependência administrativa, percebe‐se 

que a rede estadual é a que dispõe de um maior número de escolas. Das escolas de ensino 

médio, 64,4% são da rede estadual, seguidas pela rede privada, com 31,7% das escolas. 

(INEP,2021) 

Em relação ao Ensino Superior, de acordo com INEP (2019) as IES privadas têm uma 

participação de 75,8% (6.523.678) no total de matrículas de graduação. A rede pública, portanto, 
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participa com 24,2% (2.080.146). Em relação a 2018, o número de matrículas na rede pública é 

0,1% maior, enquanto a rede privada no mesmo período registrou um crescimento de 2,4%;  

Quando se comparam os anos de 2009 e 2019, observa-se um aumento no número de 

matrículas de 47,3% na rede privada e de 36,5% na rede pública. A Bahia conta atualmente com 

172 IES, sendo 139 com fins lucrativos.  

A Educação da rede municipal de Juazeiro alcançou o posto de uma das 10 melhores da 

Bahia, em 2018 apresentando nota do IDEB em 5.4. Em 2019, registrou o melhor Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), entre as cidades acima de 100 mil habitantes do 

Estado, chegando a 5.7 nas séries iniciais. 

O município de Juazeiro destacou em outubro de 2021, a cidade foi premiada pela 

iniciativa “Band Cidades Excelentes”, com a primeira colocação no pilar educação, entre as 

cidades com mais de 100 mil habitantes na Bahia, se classificando para a etapa nacional.  
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2 Missão, Visão, Objetivos, Metas, Valores Institucionais  

 
A clareza da Visão, Missão, Objetivos, Metas e Valores Institucionais orientam a 

dinâmica dos processos acadêmicos e administrativos da Faculdade Estácio de Juazeiro. São as 

linhas mestras para o planejamento e operacionalização de projetos e ações, organizando o 

funcionamento e desenvolvimento da vida acadêmica e do cotidiano da instituição. 

 

2.1.1 MISSÃO 

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR. Integramos academia e gestão para oferecer uma 

educação transformadora ao maior número de pessoas, criando impacto positivo para a 

sociedade onde atuamos de forma integral e humanizada, com responsabilidade 

sócioambiental”. 

2.1.2 VISÃO 

Buscar excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, pilares da Faculdade 

Estácio de Juazeiro, de forma acessível a seu público, com foco na sustentabilidade e inclusão 

social. 

2.1.3 OBJETIVOS E METAS 

Os objetivos e metas institucionais da Estácio de Juazeiro busca o atendimento às 

demandas socioeconômicas locais e regionais, além do cumprimento à legislação educacional e 

às avaliações internas e externas. 

 

POLITICAS ACADÊMICAS - ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

  

OBJETIVO 1: Expandir a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial, quanto ao 

grau de bacharelado e tecnológico, pós-graduação lato sensu,  modalidade presencial, além de 

cursos de extensão, conforme posto neste PDI; atendendo à demanda de implantação dos novos 

cursos, inclusive os laboratórios específicos; ampliar o acervo da biblioteca e seu espaço físico, 

observando os critérios de qualidade do SINAES; aumentar o número de computadores para 

atendimento ao alunado.  

META(s): Autorizar cursos de graduação e ofertar cursos de pós-graduação conforme estudos 

de mercado e socioeconômicos com o objetivo de atender demandas locais. 

  

  

OBJETIVO 2: Implantar Programas de Residências Médicas. 

META(S): Implantação das Residências em Medicina da Familia e Comunidade, Ginecologia e 

Obstetrícia, Clínica Médica, Cirurgia Geral e Pediatria até 2024. 
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OBJETIVO 3: Consolidar os programas de Monitoria. 

META(s): Ampliação das atividades da monitoria; Aumentar o número de bolsas para Monitoria 

até o ano de 2024,  totalizando 35 bolsistas até 2024.  

 

POLITICAS ACADÊMICAS - PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICAS, ARTÍSTICA, 

CULTURAL 

  

OBJETIVO 4: Consolidar as políticas da Pesquisa. 

META(s): Consolidar o Programa de Produtividade em Pesquisa; Divulgar as produções 

acadêmico-científicas e integrar a comunidade científica; Fortalecer a política de Pesquisa/ 

Iniciação Científica. 

  

OBETIVO 5: Implantação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

META(s): Estruturação e funcionamento do CEP até 2024. 

  

OBJETIVO 6: Implantação do Comitê de Ética e Pesquisa com Animais. 

META(s): Estruturação e funcionamento da Comissão de Ética na Utilização de Animais até 

2024.  

 

POLITICAS ACADÊMICAS - EXTENSÃO 

  

OBJETIVO 7: Atualizar e Implementar a política e as atividades de extensão. 

META(s): Fortalecer a política em  Eixos transversais: Cultura; Saúde; Comunicação; Direitos 

Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente com as temáticas: Direitos humanos, 

desenvolvimento sustentável, diversidade, igualdade étnico racial, inclusão, cultura Afro-

brasileira, Africana e Indígena, meio ambiente, produção artística e cultural, responsabilidade 

social, memória e patrimônio cultural, inovação e tecnologia e humanidades.  

  

OBJETIVO 8: Intensificar a política de responsabilidade social. 

META(s): Ampliar a interdisciplinaridade na participação dos Projetos e ações de 

Responsabilidade Social (RS); Garantir a qualidade nas atividades de extensão. 

 

OBJETIVO 9: Promover atividades práticas de ensino e serviços a sociedade. 

META(s): Ampliação da quantidade de atendimento à comunidade (ambulatórios); desenvolver 

e fortalecer os Projetos de Extensão. 

 

OBJETIVO 10: Ampliar e fortalecer as ligas acadêmicas  

META(s): ampliar o numero de ligas academicas nas diversas áreas curso de medicina para até 

12 ligas em 2024. 
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OBJETIVO 11:  Revisar o projeto Pedagógico do(s) curso(s) de graduação para implantação das 

atividades acadêmicas de extensão  conforme Resolução Nº 7, de 18 de dezembro de 2018 do 

Ministério Da Educação – MEC  

META(s): Implantar as atividades de extensão no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga 

horária curricular estudantil do(s) curso(s) de graduação da IES, as quais deverão fazer parte da 

matriz curricular dos cursos 

 

POLITICA DE GESTÃO 

OBJETIVO 12: Garantir a titulação do corpo docente na IES.  

META(S): Contratação de no mínimo de 60% (sessenta por cento) de docentes do curso 

com titulação obtida em programa de pós-graduação stricto sensu e destes o percentual mínimo 

de 40% (cinquenta por cento) de doutores.  

 

OBJETIVO 13:  Manter e ampliar programas para capacitar discentes a fim de atender a 

comunidade, com a orientação docente, nas suas áreas de atuação. 

META(s):  Fortalecimento e oferta de pelo menos dois cursos de capacitação docente por 

semestre. 

 

 OBJETIVO 14: Oportunizar maior número de convênios com instituições de Saúde para 

Ampliação dos cenários de práticas e Estágios. 

META(s): Criação do número de vagas/estágio. 

 

OBJETIVO 15: Intensificar os programas de apoio aos Discentes. 

META(s):  Ampliação dos atendimentos individuais realizados pelo NAAP. 

  

OBJETIVO 16: Promover a integração da faculdade com as escolas de ensino médio. 

META(s): Realização de pelo menos um evento e visita técnica ao ano. 

  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

  

OBJETIVO 17: Ampliar a oferta de bolsas e financiamentos privados. 

META(s): Aumentar o número de bolsas integrais para alunos do ensino superior. Implantar 

programa de financiamento privado para os estudantes do Ensino Superior (PRAVALER) 

 

OBJETIVO 18: Ampliar a participação da comunidade nos setores acadêmicos que prestam serviços a 

população (ambulatórios) 

META(s): Ampliação a oferta de especialidades nos ambulatórios 

 

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

  

OBJETIVO 19: Expansão da Faculdade Estácio de Juazeiro 

META(s): Aumentar o número de salas de aula, ampliação do estacionamento e espaço de 

convivência e alimentação. 
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OBJETIVO 20: Promover a edificação, adaptação ou ampliação das instalações específicas para 

os laboratórios específicos a fim de atender as necessidades de ensino. 

META(s): Implantação de novos laboratórios. 

  

OBJETIVO 21: Modernizar a infraestrutura tecnológica na unidade. 

META(s): Ampliar e modernizar a rede de WiFi em toda unidade até 2023. 

  

OBJETIVO 22: Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico digital e físico. 

META(s): Ampliação e Renovação dos contratos com editoras. 

 

POLÍTICAS ACADÊMICAS - Ensino de Graduação e Pós-Graduação 

 

GRAU Modalidade Denominação do Curso 
Ano 

Pretendido 
lato-sensu Presencial Residência Médica em Saúde da Família 

e Comunidade 
2023 

lato-sensu Presencial Residência Médica em Ginecologia e 
Obstetrícia 

2022 

lato-sensu Presencial Residência Médica em Pediatria 2022  

lato-sensu Presencial Residência Médica em Clínica Médica 2023 

lato-sensu Presencial Residência médica em Cirurgia Geral 2023 

 

 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
CRONOGRAMA/QUANTIFICAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

Implantar novos cursos 
de graduação, na 

modalidade presencial 
previstas neste PDI. 

Autorizar dois cursos 
de graduação 

conforme demanda 
local 

Curso a ser 
definido com 

base em 
estudos de 
mercado 

   x  

Curso a ser 
definido com 

base em 
estudos de 
mercado 

   x  

Ofertar o Programa de 
Pós-graduação lato 

sensu. 

Ofertar no mínimo, um 
curso de pós-

Nº de Curso de 
Pós-Graduação 

ofertado 
    x 
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graduação na área da 
medicina. 

Implantar Programas de 
Residências Médicas 

Implantação 
das Residências em 

Medicina da Família e 
Comunidade, 
Ginecologia e 

Obstetrícia, Clínica 
Médica, Cirurgia Geral 

e Pediatria. 

Medicina da 
Família e 

Comunidade 
   X  

Ginecologia e 
Obstetrícia 

   x  

Clínica Médica     x 

Cirurgia Geral     x 

Pediatria     x 

Consolidar os 
programas de 

Monitoria. 

Ampliação das 
atividades da 

monitoria; Aumentar o 
número de bolsas para 
Monitoria até o ano de 

2024 

Nº de bolsas 10 15 20 25 30 

Ampliação de 
atividades de 

monitoria voluntária 

Nº de 
voluntários 

5 10 20 30 40 

 

POLITICAS ACADEMICAS - PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICAS, ARTÍSTICA, 
CULTURAL 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
CRONOGRAMA/QUANTIFICAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

Consolidar as políticas 

da Pesquisa 

Consolidar o 

Programa de 

Produtividade em 

Pesquisa 

N° de professores 

contemplados 
1 1 1 2 2 

Divulgar as produções 

acadêmico-científicas 

e integrar a 

comunidade científica 

N° de eventos 

científicos 
1 2 3 3 3 

N° revistas 

eletrônicas 
1 1 1 1 1 

Fortalecer a política 
de Pesquisa/ 

Iniciação Científica. 

Nº de editais 

institucionais de 

iniciação científica 

1 2 2 2 2 

N° de professores 

orientadores 
3 3 6 6 6 

N° de alunos 

pesquisadores 
10 20 30 40 40 

Implantação do Comitê 

de Ética em Pesquisa 

(CEP) 

Estruturação e 

funcionamento do 

CEP 

Aprovação do CONEP     x 
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Implantação do Comitê 

de Ética e Pesquisa 

com Animais 

Estruturação e 

funcionamento da 

Comissão de Ética na 

Utilização de Animais 

Aprovação do órgão 

para seu 

funcionamento 

    x 

 

POLITICAS ACADEMICAS - EXTENSÃO 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
CRONOGRAMA/QUANTIFICAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

Atualizar e 
Implementar a 

política e as 
atividades de 

extensão 

Fortalecer a política em  
Eixos transversais: Cultura; 

Saúde; Comunicação; 
Direitos Humanos e 

Justiça; Educação; Meio 
Ambiente com as 

temáticas: Direitos 
humanos, 

desenvolvimento 
sustentável, diversidade, 
igualdade étnico racial, 
inclusão, cultura Afro-
brasileira, Africana e 

Indígena, meio ambiente, 
produção artística e 

cultural, responsabilidade 
social, memória e 

patrimônio cultural, 
inovação e tecnologia e 

humanidades. 

N° de ações de 
Extensão 

2 4 6 8 10 

Ampliar a 
interdisciplinaridade na 

participação dos Projetos 
e ações de 

Responsabilidade Social 
(RS); Garantir a qualidade 

nas atividades de 
extensão. 

 

Nº de editais 
institucionais de 

iniciação 
científica 

1 1 1 1 1 

N° de 
professores 

orientadores 
2 4 4 6 8 

N° de alunos 
pesquisadores 

4 20 20 25 30 

Revisar o projeto 
Pedagógico dos 

cursos para 
implantação das 

atividades 
acadêmicas de 

extensão  
conforme 

Resolução Nº 7, 

Implantar as atividades de 
extensão no mínimo, 10% 
(dez por cento) do total da 

carga horária curricular 
estudantil dos cursos de 

graduação, as quais 
deverão fazer parte da 
matriz curricular dos 

cursos. 

Comunidade 
Externa 

envolvida em 
números 
(pessoas) 

300 500 800 1200 1700 
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de 18 de 
dezembro de 

2018 do 
Ministério Da 

Educação – MEC  
 

Intensificar a 
política de 

responsabilidade 
social 

Ampliar a 
interdisciplinaridade na 

participação dos Projetos 
e ações de 

Responsabilidade Social 
(RS) 

N° de Projetos e 
ações de RS 

2 4 6 8 10 

Garantir a qualidade nas 
atividades de extensão 

Selo ABMES 1 1 1 1 1 

Promover 
atividades 
práticas de 

ensino e serviços 
a sociedade 

Ampliação da quantidade 
de atendimento à 

comunidade 
(ambulatórios); desenvolv
er e fortalecer os Projetos 

de Extensão. 

Nº de 
ambulatórios de 
especialidades 

2 4 6 8 15 

Nº de 
atendimentos/ 

Ano 
2.000 4.000 6.000 7.000 14.000 

 
POLITICA DE GESTÃO 
 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
CRONOGRAMA/QUANTIFICAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

Garantir a 
titulação do 

corpo docente na 
IES 

Titulação docente 
Mestres e 
doutores 

39 50 55 59 63 

Docentes em regime de 
tempo integral 

Docentes com 
termo de TI 

10 20 23 22 25 

Docentes em regime de 
tempo Parcial 

Docentes com 
termo de TP 

20 21 42 24 28 

Oportunizar 
maior número de 

convênios com 
instituições de 

Saúde para 
Ampliação dos 

cenários de 
práticas e 
Estágios 

Criação número de vagas 
de Práticas/Estágios 

Nº de convênios 6 8 10 13 15 

Manter e ampliar 
programas de 
capacitação 

docente. 

Oferta de pelo menos 
dois cursos de 

capacitação docente por 
semestre. 

Nº de eventos 
de capacitação 

docente/ 
semestre 

2 4 6 8 10 

Ampliação dos 
Atendimentos  
realizados pelo 

NAAP 

Realizar mais de 100 
atendimentos / semestre 

Nº de 
atendimentos 

200 250 250 300 300 

Promover a 
integração da 

Realização de eventos e 
visitas técnicas 

N° de eventos 
anual de 

2 4 6 8 8 
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Faculdade com as 
escolas de ensino 

médio. 

eventos/visita 
com as escolas 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
CRONOGRAMA/QUANTIFICAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ampliar a oferta de 
bolsas e 

financiamentos 
privados 

Aumentar o número de 
bolsas integrais para 

alunos do ensino 
superior. Implantar 

programa de 
financiamento privado 
para os estudantes do 

Ensino Superior 
(PRAVALER) 

Nº de bolsas 
PRAVALER 

5 7 117 135 150 

Ampliar a 
participação da 

comunidade nos 
setores acadêmicos 

que prestam 
serviços a população 

(ambulatórios) 

Ampliação a oferta de 
especialidades nos 

ambulatórios 

Nº de 
ambulatórios 

de 
especialidades 

2 4 6 8 15 

Nº de 
atendimentos/ 

Ano 
2.000 4.000 6.000 7.000 14.000 

Intensificar os 
programas de Apoio 

ao Discente 

Expansão das Ações do 
NAAP 

N° de alunos 
contemplados 
por mês pelo 
NAAP (ações 

coletivas, como 
palestras, 
rodas de 

conversa entre 
outras) 

12 16 20 24 26 

Ampliação das ações 
com o corpo técnico 

administrativo e 
docentes 

Nº de ações / 
ano 

4 6 8 10 10 

 

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

  

OBJETIVOS METAS INDICADORES CRONOGRAMA/QUANTIFICAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

Expansão da Faculdade 
Estácio de Juazeiro 

Ampliação de 
Campus 

Novas Salas de aula 6 13 24 27 27 

Sala Atlética 1 1 1 1 1 
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Sala Diretório 
Acadêmico 

1 1 1 1 1 

Espaço de 
convivência dos 

alunos 
1 1 2 2 3 

Cantina 1 2 2 2 2 

Promover a edificação, 
adaptação ou ampliação 

das instalações 
específicas para os 
laboratórios fim de 

atender as necessidades 
de ensino 

Implantação de 
novos 

laboratórios 

Laboratórios de 
fisioterapia e 
Enfermagem 

1 1 3 3 3 

Laboratório Virtual 
de Simulação 

Clínica (LVSim) 
    x 

Modernizar a 
infraestrutura 

tecnológica em toda 
unidade 

Ampliar e 
modernizar a 

rede de WiFi em 
toda unidade 

Cobertura de Wifi 
nos campi 

   x  

Ampliar e Atualizar o 
acervo bibliográfico 

digital 

Ampliação e 
Renovação dos 
contratos com 

editoras 

Biblioteca Virtual 
Pearson 

   x  

Biblioteca Virtual 
Minha Biblioteca 

    x 

Ampliar e Atualizar o 
acervo bibliográfico 

físico 
  

155 
Título

s e 
1.886 
Exem
plare

s 

228 
Título

s e 
3.104 
Exem
plare

s 

230 
título

s e 
3.106 
Exem
plare

s 

250 
título

s e 
3.300 
Exem
plare

s 

300 
Título

s e 
3.800 
Exem
plares 

Ampliar e Atualizar o 
acervo de base de dados 

 Ebsco e Dynamed     x 

 

2.1.4  VALORES INSTITUCIONAIS 

A Missão que objetiva uma educação transformadora é firmada nos seguintes valores: 

 

− Foco no aluno: O aluno é nossa razão de ser. 

− Gente e Meritocracia: Valorizamos e reconhecemos o mérito do maior ativo que 

possuímos: nossa gente. 

− Inovação: Devemos criar e ousar sempre. 

− Simplicidade: Devemos ser simples para sermos ágeis e austeros 

− Resultado: Perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, agindo 

sempre como “donos” 

− Ética: Não toleramos desvios de conduta 

− Excelência: Perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e fora da 

sala de aula. 

− Hospitalidade: Tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados. 
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2.1.5 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 
 

As políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento e à Responsabilidade Social 

estão alinhadas de forma a considerar a melhoria das condições de vida da população e as ações 

de inclusão e empreendedorismo, articulando os objetivos e valores institucionais, e a promoção 

de ações exitosas. 

 

As políticas para a Responsabilidade Social, na Estácio Juazeiro, se constituem num 

conjunto de valores baseados em princípios éticos de ajuda e promoção socioeconômica, 

ambiental e cultural, sob uma perspectiva abrangente das relações compreendidas na atividade 

institucional com os fornecedores, os consumidores, a comunidade, a sociedade e o meio 

ambiente. 

 

Duas premissas marcam a atuação da Estácio Juazeiro e sua relação com a sociedade: 

 

1. A inclusão social – pela inserção (e ascensão) de jovens e adultos no mercado de 

trabalho;  

2. A sustentabilidade - adotar a Sustentabilidade como um dos valores organizacionais 

abraçados por alunos, professores e colaboradores da Instituição. 

 

A visão da Responsabilidade Social como instrumento político-social da Instituição se 

caracteriza pela busca do conhecimento, estudo e solução dos problemas da comunidade, 

acreditando no princípio da indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão, e 

rompendo com dicotomias, onde a prática e a teoria caminham juntas, possibilitando uma 

interação entre a Estácio Juazeiro e a comunidade, ou seja, uma transformação social. Portanto, 

a política de Responsabilidade Social da Instituição traduz um compromisso com a dimensão 

social e ética na produção e sistematização do conhecimento. 

 

A Estácio Juazeiro estabelece, ainda, como dimensões de sua política social: 

 

- A formação de profissionais conscientes de seu compromisso social;  

- O estímulo para o desenvolvimento de pesquisas;  

- A difusão de conhecimentos e sua inserção na realidade comunitária local e regional, 

oportunizando que os benefícios da ciência e as potencialidades existentes na 

http://portal.estacio.br/educarparatransformar/teste/index.html
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Faculdade possam contribuir para o enfrentamento das questões sociais e suas 

múltiplas configurações. 

 

A Responsabilidade Social na Instituição tem como metas: 

 

- Promoção de atividades voltadas para a responsabilidade socioambiental. 

- Desenvolvimento de atividades científicas, técnicas e culturais que conduzam ao 

desenvolvimento regional e nacional; 

- Criação de ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, à promoção da 

cidadania, de atenção a setores sociais excluídos e às políticas de ações  

- afirmativas; e 

- Realização de eventos sobre responsabilidade social, como cursos e oficinas. 

 

Diante do exposto, a Instituição visa contribuir para a inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico, cultural e social, à defesa do meio ambiente, à produção artística, 

à memória e ao patrimônio culturais, quando desenvolve ações que promovem atividades de 

interesse comunitário, o que reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da região e do 

país.  

 

A Estácio Juazeiro, através do Programa de Responsabilidade Social, busca desenvolver 

ações que favoreçam uma maior aproximação com a comunidade, por meio de trabalho 

voluntário aliado aos projetos específicos, em parceria ou não com outras instituições. 

 

A construção dessa cultura organizacional está pautada nos seguintes princípios: 

 

- Investigação das necessidades da comunidade, para direcionar ações, promovendo 

ou participando das soluções adequadas na intervenção das questões sociais, através 

de projetos pontuais ou permanentes; 

- Incentivo às parcerias com as organizações públicas e privadas para execução dos 

programas de inclusão social e extensão universitária, voltados à comunidade em 

geral, desenvolvidos pelos cursos de graduação; 

- Colaboração e incentivo à execução dos projetos de Inclusão Social e Extensão 

universitária desenvolvidos pelos cursos de graduação e voltados à comunidade em 

geral; 

- Implementação e desenvolvimento de projetos facilitadores, tanto na educação como 

em ações de empreendedorismo social e econômico, intermediando forte inserção 

comunitária, praticando não somente uma política assistencialista. 

 

A Estácio Juazeiro assume a parcela de responsabilidade social e ética que lhe cabe, 

contribuindo para a formação de profissionais preparados para atuarem numa realidade cada 

vez mais competitiva, cujas necessidades de formação ultrapassam o aprender a fazer como 
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forma única e exclusiva de qualificação acadêmica. O Projeto Pedagógico Institucional elaborado 

não está alheio a essas tendências e pretende que o acadêmico possa adquirir uma formação 

sólida com possibilidade de aprofundamento em campos do saber relacionados às áreas do 

conhecimento pertinentes aos cursos que ofertados pela IES.  Neste sentido, ao habilitá-lo para 

a atuação profissional, a IES pretende fazê-lo de maneira que sejam internalizados, pelo aluno, 

valores de responsabilidade social e ética. 

 

• As Atividades de Responsabilidade Social da Instituição devem estar articuladas à: 

- Prestação de serviços e desenvolvimento regional: projetos e programas 

especiais, de caráter transitório e permanente, desenvolvidos em conjunto com 

órgãos públicos da região de inserção da IES, visando contribuir para o incremento 

tecnológico, a inclusão social e o desenvolvimento regional. 

- Ação social comunitária – compreendem o desenvolvimento de atividades e/ou 

projetos de caráter multi/interdisciplinar dirigidas prioritariamente à inclusão 

social e ao desenvolvimento sustentável, envolvendo grupos, núcleos 

comunitários e instituições em ações integradas de formação, assessoria, apoio e 

orientação à organização social. 

 

2.1.6 PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA ESTÁCIO 

 

Entre os Programas institucionais de Responsabilidade Social da Estácio, mantidos pela 

Mantenedora, podem ser destacados:  

 

▪ Estácio na Escola  

 

A Estácio tem na Educação o motivo da nossa existência. Há 45 anos dedica-se ao ensino 

de adultos e à promoção da ascensão profissional de nossos alunos. Dessa forma, pode-se dizer 

que tudo aquilo que diz respeito à educação interessa à Instituição.  

 

Ao longo de todos esses anos, a Estácio tem contribuído para a formação de melhores 

cidadãos e para o desenvolvimento sustentável das comunidades nas quais está inserida.  

 

Assim, ao pensar nas frentes de atuação de Responsabilidade Social Corporativa, 

percebe-se que é possível incentivar alunos e alunas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

de escolas públicas ou privadas, a buscarem mais informação e conhecimento, estimulando o 

interesse pelos estudos. Assim, foi estruturado o “Estácio na Escola”, percebendo-se que esse 

incentivo poderia ganhar maior força se fosse buscado o apoio às políticas públicas e projetos já 

existentes junto às Secretarias de Educação de cada estado e, também, dos grandes municípios 

nos quais a Estácio está presente. 
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Entende-se o “Estácio na Escola” como mais uma alavanca de apoio para o 

desenvolvimento de melhores indicadores educacionais para o nosso País. E este nosso trabalho 

está apenas começando. 

 

▪ Estácio no Esporte  

 

Muito mais que um pilar de atuação da responsabilidade social corporativa, o “Estácio 

no Esporte” quer nortear o posicionamento da Estácio no cenário esportivo nacional de forma 

estruturada. Hoje, mais de 100 atletas são apoiados por meio de patrocínio ou da concessão de 

bolsas de estudos. 

 

A Estácio patrocina um dos maiores clubes de basquete do Brasil e também atletas do 

cenário olímpico nacional. Mas, a maior parte do grupo apoiado pela instituição é de atletas em 

início de carreira, muitos de comunidades carentes, e outros que já são promessas brasileiras 

para os Jogos Olímpicos de 2016. A Estácio também apoia instituições ligadas ao esporte, como 

a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o Instituto Olímpico Brasileiro, NTC – Tênis, 

o Instituto Fernanda Keller, o Instituto Reação, do ex-judoca Flavio Canto; e o Instituto Tennis 

Route, entre outros. 

 

▪ Estácio Cidadania  

 

O que é o programa educar para transformar? 

 

A missão da Estácio é “Educar para Transformar” e, por isso, o Programa de 

Responsabilidade Social corporativo não poderia ter outro nome senão este. 

Entendemos que temos um compromisso com nossos alunos e com a sociedade em 

geral. Nesse sentido, tudo aquilo que fazemos deve servir de exemplo para educar. 

 

Na integração academia e gestão, integra-se também a prática e a teoria, integrando 

sonhos com realização, empreendedorismo com inovação. Se o resultado mais visível 

do nosso trabalho é formar profissionais qualificados e reconhecidos pelo mercado, cujo 

sucesso seja reflexo de um compromisso de cada colaborador da Estácio e também um 

diferencial conquistado pelo mérito de cada um dos nossos alunos, objetiva-se que 

nossos estudantes sejam também melhores cidadãos. Cidadãos mais atuantes e mais 

conscientes de seus direitos e deveres, de suas obrigações para com a sua comunidade 

para com o Brasil. 

 

As ações de Responsabilidade Social compõem assim uma parte inseparável do trabalho 

da Estácio. Se a razão social da Estácio é a Educação, parece natural ampliar, de forma 

http://portal.estacio.br/educarparatransformar/teste/index.html#collapseFour
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contínua, a contribuição institucional, para tornar o desenvolvimento sustentável uma 

realidade concreta. Esse é o objetivo. 

 

Como uma das ações mais importantes voltadas à Cidadania, destacamos o DIA “E” que 

visa incentivar o voluntariado entre nossos milhares de colaboradores administrativos e 

docentes, sendo uma meta permanente do Programa de Responsabilidade Social 

Corporativa da Estácio - Educar para Transformar. O movimento acontece uma vez a 

cada ano e busca estimular as ações sociais de colaboradores, professores e alunos junto 

a escolas, públicas e privadas, comunidades vizinhas aos nossos campi e outras 

instituições parceiras. 

 

Além desse dia especial que gera uma enorme sinergia corporativa, as IES do Grupo 

Estácio participam também das ações promovidas pelo Dia da Responsabilidade Social 

da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, realizando 

ações voltadas para a saúde, o meio ambiente, a cultura e a cidadania, em nossas 

diversas IES. Desde 2013, também as IES realizam a Semana da Sustentabilidade, 

trabalhando temas que vão desde a preservação ambiental, campanhas de doação, 

palestras sobre ética e cidadania, entre outras diferentes ações. Os eventos sempre 

contam com a participação voluntária de colaboradores, professores, alunos e, muitas 

vezes, de fornecedores e parceiros comerciais. 

 

A Estácio acredita que educação também se constrói com a união de forças em prol do 

desenvolvimento social e, por isso, firma parcerias com diversas associações, institutos e ONGs 

que apoiam atletas e jovens carentes, facilitando o seu acesso ao Ensino Superior. 

 

O apoio da Estácio acontece mediante a concessão de bolsas parciais de estudo e visa à 

inclusão social desses jovens por meio da educação. É o caso do “Instituto Criar de TV, Cinema 

e Novas Mídias” para o qual são ofertadas 10 bolsas de estudo. Entre as diversas parcerias, 

destaca-se a participação da Estácio no “Projeto de Apoio ao Atleta (COB – Comitê Olímpico 

Brasileiro)”, com a concessão de bolsas de estudos para 15 atletas de alto rendimento. A Estácio 

cede ainda suas instalações para treinamentos e aulas dos institutos Ismart e Daqui pra Fora, 

entre outros, que se dedicam à orientação acadêmica e à capacitação profissional de jovens 

talentos.  

 

▪ Estácio Cultural  

 

A Estácio, como organização de ensino superior do Brasil, já apoiou por meio de leis de 

incentivo mais de 50 projetos, desde 2010, como livros, peças teatrais, shows, filmes, 

musicais, ações de voluntariado, entre outros projetos culturais e sociais como esses 
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que você acabou de assistir. Cultura é um dos quatro pilares do programa de 

Responsabilidade Social Corporativa da Estácio “Educar para Transformar”, além dos 

pilares Escola, Cidadania e Esporte, já descritos anteriormente. 

 

Como uma Instituição voltada para a transformação da vida dos brasileiros, por meio da 

Educação, a Estácio não poderia deixar de apoiar projetos com foco na formação de 

cidadãos mais produtivos, capacitados e com espírito analítico aguçado. Alunos e 

Professores são estimulados a participar ativamente de todos os projetos que apoiamos 

por leis de incentivo, uma vez que não resta dúvida para a Instituição que a aliança entre 

teoria e prática é a melhor forma de contribuir para uma formação profissional mais 

completa.  

 

 

2.1.7 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

Em sua proposta, a Estácio Juazeiro, inspirada no respeito, na ética e nos ideais de 

solidariedade humana, busca desenvolver ações que demonstrem a preocupação com: a 

formação do cidadão comprometido com o processo de mudança social; a preservação e 

expansão do patrimônio cultural; o preparo da sociedade para o desenvolvimento e utilização 

da ciência e tecnologia como ferramentas para melhoria da qualidade de vida; o culto aos 

valores e a preservação e uso consciente dos recursos naturais.  

 

Tendo como papel a disseminação do conhecimento e formação de cidadãos aptos a 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade, a Instituição adota a Sustentabilidade como 

tema de fundamental presença e influência no Ensino, Pesquisa e Extensão, mantendo uma 

postura ética e transparente com todos os públicos de relacionamento, dentro de uma 

perspectiva de responsabilidade social e de valorização da diversidade. A IES  visa fornecer 

serviços qualitativos de Educação a amplos segmentos da população e, mais que isso, busca 

viabilizar a inclusão social, promovendo a cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos 

públicos que atende, contribuindo para a inclusão social e o acesso ao mercado de trabalho, 

promovendo o desenvolvimento educacional, econômico e social da região na qual está 

inserida, preservando a memória e o patrimônio cultural, estimulando a produção artística e 

atuando na defesa do meio ambiente.  

 

Cabe ressaltar que a Instituição, comprometida com as Políticas de Educação Ambiental 

e respeitando o disposto na Lei nº 9795 de 27/04/1999 e o Decreto nº 4281 de 25/06/2002, 

destaca a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos relativos aos temas Educação Ambiental e 

Sustentabilidade, nos cursos de Graduação ofertados. 
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A Sustentabilidade no Ensino da Estácio objetiva contribuir para uma postura ética e 

transparente com todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de 

responsabilidade social e de valorização da diversidade. 

 

A Estácio Juazeiro visa oferecer serviços qualitativos de Educação ao seu público e, mais 

do que isso, busca viabilizar a inclusão social, promovendo a cidadania e a melhoria da qualidade 

de vida dos públicos que atende. Busca ainda contribuir para a inclusão social e o acesso ao 

mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento educacional, econômico e social da 

região na qual está inserida, preservando a memória e o patrimônio cultural, estimulando a 

produção artística e atuando na defesa do meio ambiente.  

 

2.1.8 CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE E O ENSINO NA ESTÁCIO 

 

Na Sustentabilidade, busca-se o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e de 

meio ambiente, de modo que não sejam agravadas as desigualdades sociais, que sejam 

superados os novos desafios da economia e que haja cuidado com os impactos das ações 

humanas sobre a natureza. 

 

A interação holística - a intercessão - entre os fatores social, econômico e ambiental é o 

Tripé da Sustentabilidade. 

 

 
 

O fator social, que está relacionado às pessoas, se refere ao capital humano - alunos e 

professores – e às comunidades do entorno do campus. O fator meio ambiente se refere ao 

capital natural, ou seja, o impacto ambiental produzido pelas atividades de ensino e as formas 

de amenizar e compensar as perdas, levando-se em conta a adequação à legislação ambiental e 
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aos aspectos do Protocolo de Kyoto2. O fator econômico leva em conta as dimensões “pessoas” 

e “meio ambiente” na busca de um resultado econômico positivo. 

 

A Estácio, de acordo com o tripé da Sustentabilidade, atua sustentada na ética e na 

transparência, e observando os impactos gerados pelas atividades de ensino tanto nos aspectos 

sociais, quanto no meio ambiente e nas condições econômicas do entorno das IES. 

2.1.9 POLÍTICAS E DIRETRIZES DA SUSTENTABILIDADE NO ENSINO DA ESTÁCIO 

 

Com base no conceito de Sustentabilidade e no tripé da Sustentabilidade, estão 

estabelecidas as Políticas e Diretrizes da Estácio para a Sustentabilidade no Ensino, alinhadas 

aos padrões de qualidade e aos requisitos regulatórios, assim como às necessidades locais e 

regionais das comunidades nas quais a Instituição está inserida, levando em conta os fatores 

social, econômico e ambiental. Busca principalmente suprir as necessidades da geração 

presente sem prejudicar as possibilidades das gerações futuras. Desse modo, as Políticas, 

Diretrizes e Dimensões da Sustentabilidade no Ensino têm em vista a Educação para a 

Sustentabilidade. 

 

2.1.10  POLÍTICAS DA INSTITUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

As políticas para a Sustentabilidade no Ensino da Estácio Juazeiro são as seguintes: 

 

- Adotar a Sustentabilidade como um dos valores organizacionais abraçados por 

alunos, professores e colaboradores da IES. 

- Estabelecer os Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), levando 

em conta o Desenvolvimento Sustentável, através de disciplinas curriculares, tais 

como Educação Ambiental e Sustentabilidade. 

- Assumir postura ética e transparente com os alunos, colaboradores, parceiros e 

fornecedores; 

- Gerar oportunidades de inclusão social, econômica e educacional para os alunos e 

para a comunidade. 

- Contribuir para o desenvolvimento da cidadania. 

 
2 http://www.onu-brasil.org.br/doc_quioto. php 
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2.1.11  DIRETRIZES DA ESTÁCIO JUAZEIRO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

- Assumir práticas educacionais que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável por meio das atividades de Pesquisa, Extensão e Atividades 

Acadêmicas Complementares;  

- Adotar a Sustentabilidade como matéria de disciplinas e cursos. 

- Incrementar a Extensão Universitária no segmento de Sustentabilidade. 

- Promover a defesa do meio ambiente, da memória e do patrimônio cultural.  

- Estimular a produção artística e a inclusão digital. 

- Estabelecer relações com a sociedade, com os setores público e privado e com 

mercado de trabalho. 

- Disseminar o conceito de Sustentabilidade junto aos públicos-alvo. 

 

2.1.12 CONCEITO DA SUSTENTABILIDADE NO ENSINO DA ESTÁCIO JUAZEIRO 

 

Com vistas à Educação para a Sustentabilidade e de acordo com as Políticas e Diretrizes 

estabelecidas, a Sustentabilidade no Ensino da Estácio, tendo por base o Tripé da 

Sustentabilidade e levando em conta o conceito de Sustentabilidade adotado, se constitui em 

três Dimensões (3 Cs): 

 

- Conhecimento 

- Conduta 

- Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conhecimento sobre Sustentabilidade disseminado no Ensino da Instituição é 

construído por seus professores e alunos e, para tal, a integração dos currículos à 

Sustentabilidade se dá através da inclusão deste tema às disciplinas nos cursos de Graduação, 

Cursos Superiores de Tecnologia e de Pós-graduação. 
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As atividades de Extensão também contribuem para incentivar a produção de conteúdo 

pela comunidade interna e do entorno, assim como para desenvolver uma Conduta que 

promova a Sustentabilidade, onde cada público-alvo seja tratado de forma digna, ética e 

transparente e se torne um multiplicador dos conhecimentos e atitudes relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável. Para tal, o incentivo à disseminação desses conhecimentos e 

atitudes se faz presente em todos os eventos e na prática pedagógica, buscando-se efetivas 

formas de Comunicação interna e externa com múltiplos e diferenciados públicos (alunos, 

professores, colaboradores, fornecedores, comunidade) para defender a causa do 

desenvolvimento sustentável. 

 

1. Dimensão: Conhecimento 

 

Quanto à Dimensão Conhecimento, a Estácio, buscando propagar a Educação para a 

Sustentabilidade e, de acordo com a natureza da Missão das suas IES, visa produzir saberes, de 

acordo com as funções de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 
 

No âmbito do Ensino, com base no entendimento de que a Sustentabilidade permeia 

todas as áreas do conhecimento e que o profissional requerido pelo mercado de trabalho 

necessita de conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuam efetivamente para o 

desenvolvimento sustentável, a diretriz da Estácio estabelece que os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia adotem a Sustentabilidade como tema 

transversal. 

 

A integração com o currículo se dá também na oferta de disciplinas como 

Sustentabilidade e Educação Ambiental, nos cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura), 

Graduação Tecnológica e Pós-graduação.  
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2. Dimensão: Conduta 

 

No que se refere à dimensão Conduta, o relacionamento da Estácio, com cada um dos 

seus públicos, se pautará de maneira ética e transparente na busca do desenvolvimento 

sustentável. 

 
 

A Conduta da Estácio Juazeiro junto aos seus diversos públicos-alvo é operacionalizada 

da seguinte forma: 

 

Alunos: 

 

- Oferta de educação de alta qualidade e busca permanente pela excelência no 

relacionamento com o aluno; 

- Sensibilização e capacitação desses atores para uma Conduta socialmente 

responsável e incentivo para se tornarem multiplicadores; 

- Formação de profissionais que contribuam para a Educação para a 

Sustentabilidade; 

 

Professores: 

 

- Incentivo ao aperfeiçoamento profissional; 

- Sensibilização e capacitação dos professores para uma Conduta socialmente 

responsável e incentivo para se tornarem multiplicadores; 

- Incentivo ao uso racional dos recursos naturais, à minimização da geração de resíduos, 

à reciclagem de resíduos e à redução do impacto das atividades sobre o meio 

ambiente; 

- Incentivo à redução de consumo de energia e ao controle de emissão de poluentes; 
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Fornecedores: 

 

- Os fornecedores devem adotar boas práticas de Responsabilidade Social (exemplo: 

garantia de que as aquisições não são provenientes de falsificação, pirataria, roubo e 

nem fruto de trabalho forçado); 

 

Comunidade: 

 

- Desenvolvimento de projetos baseados de Educação para a Sustentabilidade; 

- Estímulo ao uso racional dos recursos naturais, minimização da geração e reciclagem 

de resíduos e redução do impacto das atividades sobre o meio ambiente; 

- Incentivo à redução de consumo de energia e controle de emissão de poluentes; 

 

3. Dimensão: Comunicação 

 

A Dimensão Comunicação com múltiplos e diferenciados públicos deverá servir como 

fator multiplicador e de disseminação dos conhecimentos e atitude, tendo como foco a defesa 

da causa da Sustentabilidade, tanto para o público interno quanto para o externo. 

 
 

A Comunicação para o público interno se dará por intermédio de campanhas de 

conscientização.  

 

2.1.13  PLANO DE AÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE NO ENSINO DA ESTÁCIO 

 

O Plano de Ação da Estácio para a Sustentabilidade é resultante das Políticas, Diretrizes 

e Dimensões estabelecidas, leva em conta os aspectos sociais, econômicos e do meio ambiente, 
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está focado no relacionamento com o corpo discente e com o corpo docente, e é constituído de 

ações globais, de ações específicas e de seus desdobramentos. 

 

O Plano de Ação para Sustentabilidade no Ensino da Estácio possui as seguintes ações 

globais: 

- Relacionamento com o corpo discente; 

- Relacionamento com o corpo docente. 

 

Estas ações globais possuem as seguintes ações específicas que, por sua vez, possuem 

desdobramentos: 

- Atualizar as Políticas de Educação; 

- Instituir mecanismos para disseminação do tema; 

- Fortalecer o relacionamento com corpo docente. 

 

 

2.1.14  SEMANA DA SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A Estácio realiza, anualmente, a “Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social”, com mais de 400 atividades gratuitas para a população nos estados em que está 

presente e no Distrito Federal. A “Semana” é sempre um marco interessante na Instituição, na 

qual diversos docentes e discentes participam das ações promovidas. 

 

As Instituições do Grupo Estácio participam do evento promovendo atrações culturais, 

palestras e mesas redondas com especialistas em sustentabilidade e instituições 

parceiras e oficinas diversas, além de ações sociais, promovidas por alunos e 

professores, e diversos atendimentos para a população local.  

 

A “Semana da Sustentabilidade” acontece em paralelo à campanha de responsabilidade 

social da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. As IES 

participantes recebem o selo de “Instituição Socialmente Responsável”. 

 

2.1.15  DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL  

 

A IES visa ofertar, nas matrizes curriculares de seus cursos de Graduação, disciplinas de 

formação geral ou específica que contemplam conteúdos referentes ao tema, de forma 

transversal, contínua e permanente. 
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A Sustentabilidade no Ensino da Instituição objetiva contribuir para uma postura ética 

e transparente com todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de 

responsabilidade social e de valorização da diversidade. 

 

O conceito de Sustentabilidade da IES está fundamentado no Relatório “Nosso Futuro 

Comum”, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

ONU e reiterado na Agenda 21 - Rio 92, e, assim, entendemos que sustentabilidade é "suprir as 

necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as 

suas". Este conceito incorpora também a visão de que Sustentabilidade é a consequência de um 

complexo padrão de organização, com características de interdependência, reciclagem, 

parceria, flexibilidade e diversidade. Neste sentido, destaca-se a importância com a atuação 

sistêmica e holística da Instituição em relação à preservação do meio ambiente e respeito a 

todos. 

 

Na Sustentabilidade busca-se o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e de 

meio ambiente, de modo que não sejam agravadas as desigualdades sociais, que sejam 

superados os novos desafios da economia e que haja cuidado sobre os impactos das ações 

humanas sobre a natureza. 

 

2.1.16  EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A Educação Inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. Na 

perspectiva de enfrentar esse desafio, e contribuir para a educação inclusiva, os PPCs da IES e a 

sua infraestrutura física visam atender ao disposto no marco legal vigente, destacando-se o Dec. 

5296/2004, de 02/12/2012; Art. 4º do Decreto 3298, de 20 de dezembro de 1999; Art. 5º do 

Decreto 3296; Declaração de Salamanca; Constituição Brasileira; e o Decreto nº 5.626/2005, que 

regulamenta a Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

 

A IES orienta-se na direção de que haja investimento na promoção da acessibilidade dos 

PNEs, como por exemplo, as que apresentam mobilidade reduzida, visando cumprir 

integralmente a Lei 10.098/00 e oferecer a acessibilidade para essas pessoas. 

 

Nessa direção, a Estácio Juazeiro implantou as seguintes ações: 

 

• Rampas; 

• Banheiros adaptados; 

• Piso tátil e placas em Braile, para facilitar a acessibilidade de pessoas com deficiência; 

• Programa DOSVOX, na Biblioteca; 
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• Elevador de acesso ao segundo piso; 

• Banheiro Família; 

• Mobiliários adaptados – cadeiras de sala de aula  e de escritório para pessoas com 

obesidade, balcões acessíveis, espaço para trabalho para cadeirantes em todos os 

ambientes. 

 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno 

com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 

institucional, a IES desenvolve ações visando à qualidade de ensino para todos os seus alunos e, 

especificamente, assegurar, aos PNEs, as condições necessárias para o seu aprendizado e sua 

permanência na IES, através de uma prática pedagógica que promova esses dois aspectos. 

Destaca-se ainda a importância da instalação do Programa DOSVOX, na Biblioteca.  

 

Para garantir a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a IES está 

atenta à necessidade da remoção das barreiras nas comunicações (Lei nº 10.098/2000), a ajudas 

técnicas necessárias que permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em 

igualdade de condições com as demais pessoas.  

 

Com vistas a ampliar a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a IES 

implanta as seguintes ações: 

• Disponibilização de um ledor para candidatos com deficiência visual, ou oferta de 

prova em Braille;  

• Elaboração de documentos destinados a todos os docentes da Estácio Juazeiro, com 

orientações necessárias à sua prática pedagógica, a fim de facilitar o processo de 

aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em 

suas disciplinas e destinados aos gestores do campus, corpo administrativo e pessoal 

de apoio que garantam não só a acessibilidade atitudinal, como também a 

acessibilidade arquitetônica; 

• Acompanhamento pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAAP e NÚCLEO DE 

APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE – NAPED para atendimento das 

necessidades específicas e o desempenho dos nossos discentes. 

 

A Instituição está atenta ainda para as normas quanto ao tratamento a ser dispensado 

a professores, alunos, servidores e empregados com deficiência. Destacamos ainda que a IES se 

compromete a, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno com deficiência auditiva conclua 

o curso: 

 

a) Propiciar intérprete de Sinais/Língua Portuguesa, especialmente quando da realização 

e revisão de provas; 

b) Adotar flexibilidade na correção de provas escritas;  

c) Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa;  
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d) Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a especificidade 

linguística do aluno com deficiência auditiva. 

 

Importante ainda é instruir professores e funcionários para que possam estar 

preparados para receber e lidar com os portadores de deficiência visual e/ou auditiva que 

necessitam de cuidados específicos. Destaca-se a inclusão, nas matrizes curriculares dos Cursos, 

da disciplina Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão. 

 

2.1.16.1 2.2.11. Educação Inclusiva 

 

Este serviço é realizado por profissional especialista na área e tem como missão a 

promoção do bem-estar e o desenvolvimento integral do discente, condição essencial aos 

processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O atendimento deve 

ser realizado mediante procura espontânea do acadêmico que se sinta necessitado de apoio, ou 

incentivado pelo docente orientador, em função dos mais diversos fatores, ou seja: dificuldade 

de aprendizagem, aprender a lidar com a ansiedade antes do momento de avaliação da 

aprendizagem, dificuldade de relacionamento com os pares, professores, coordenadores e 

familiares, problemas de isolamento social. 

 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente tem os seguintes objetivos: 

 

a) Prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao corpo 

discente;  

b) Auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da melhoria de 

suas relações interpessoais;  

c) Proporcionar atendimento psicológico ao discente objetivando a busca do seu 

bem-estar. 

 

Destaca-se, ainda, que as matrizes curriculares dos cursos da Instituição contemplam a 

disciplina de LIBRAS. As matrizes curriculares dos novos Cursos de Graduação a serem ofertados 

pela IES também serão elaboradas tendo como referência essa orientação.  

 

Ressalta-se, também, que para melhor atender aos alunos necessidades especiais - 

físicas, pedagógicas, atitudinais ou com mobilidade reduzida - a IES conta com o documento 

“Política Institucional de Acessibilidade para Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais nos Cursos Superiores”, no qual estão descritas as ações previstas para o atendimento 

do aluno. 
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2.1.17 INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DAS CONDIÇÕES E DA QUALIDADE DE VIDA DA 

POPULAÇÃO 

 

 

A Estácio Juazeiro adere também ao PROUNI, que tem como finalidade a concessão de 

bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de Graduação. Os candidatos são selecionados 

pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conjugando-se, desse modo, 

inclusão à qualidade e ao mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos.   

 

A Estácio Juazeiro ainda constitui um programa de bolsas para funcionários e 

dependentes nos cursos de graduação e outras bolsas para docentes e dependentes dos 

docentes. 

  

Nos cursos de Pós-graduação lato sensu, tanto para docentes como para os técnico-

administrativos, há a oferta de bolsas, seja na modalidade presencial ou à distância.   

 

2.1.18 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AS AÇÕES AFIRMATIVAS DE 

DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 

 

No final do século XX e início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação 

da democracia e na superação das desigualdades sociais e raciais. Este papel democrático é 

adotado na educação formal e passa a ser uma das prioridades das instituições públicas e 

privadas de ensino, por meio da execução de ações, projetos, práticas, novos desenhos 

curriculares e novas posturas pedagógicas. O objetivo é atender ao preceito legal da educação 

como um direito social e incluir nesse o direito às diversidades: ambiental, étnico-racial e 

humana. 

 

Neste contexto, algumas questões de natureza étnico-raciais se materializam em 

legislações, conforme a Lei nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história 

e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas; o Parecer do CNE/CP 

03/2004 que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas e a Resolução CNE/CP 

01/2004. 

 

Em atendimento à legislação, as matrizes curriculares dos Cursos da Estácio Juazeiro 

contemplam conteúdos e Atividades Acadêmicas Complementares que tratam das temáticas 

História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes e Filosofia, Ética e Cidadania. 
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Outro desafio é a operacionalização das ações afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos. A Resolução n0 1, de 30 de maio de 2012, estabelece as Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos: 

 

✓ Em seu Art. 60 afirma que: “A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, 

deverá ser considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); dos 

Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de Educação Superior; dos materiais didáticos 

e pedagógicos; do modelo de ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos 

diferentes processos de avaliação.” 

 

✓ Em seu art. 7º, assegura que a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em 

Direitos Humanos, na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação 

Superior poderá ocorrer das seguintes formas: I - pela transversalidade, por meio de temas 

relacionados aos Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente; II - como um 

conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar e III - de 

maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. 

 

✓ Em seu parágrafo único, afirma que “Outras formas de inserção da Educação em Direitos 

Humanos poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições 

educativas desde que observadas as especificidades dos níveis e modalidades da Educação 

Nacional”. 

 

✓ No Art. 80, “A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial e 

continuada de todos (as) os (as) profissionais da educação, sendo componente curricular 

obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais”. 

 

✓ No Art. 90, “A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação inicial e 

continuada de todos (as) os (as) profissionais das diferentes áreas do conhecimento”; e, 

no Art. 12 afirma que “As Instituições de Educação Superior estimularão ações de 

extensão voltadas para a promoção de Direitos Humanos, em diálogo com os segmentos 

sociais em situação de exclusão social e violação de direitos, assim como com os 

movimentos sociais e a gestão pública”. 

 

Destaca-se que a Estácio Juazeiro desenvolve as seguintes ações voltadas à defesa e 

promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial: 

 

Palestras; 

Mesas-redondas; 

Seminários; 

Workshop; 
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Visitas técnicas. 

 

As ações ganham visibilidade através de: redes sociais, e-mails, comunicados, divulgação 

em veículos de comunicação locais. 

 

2.1.19  PLANO DE AÇÃO PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL IES 

 

O Plano de Ação da Instituição para a Responsabilidade Social é resultante das Políticas, 

Diretrizes e Dimensões estabelecidas, levando em conta os aspectos sociais, econômicos 

e do meio ambiente, e está focado no relacionamento com o corpo discente e com o 

corpo docente. É constituído de ações globais, de ações específicas e de seus 

desdobramentos.  

 

O Plano de Ação possui as seguintes ações globais: 

 

- Relacionamento com o corpo discente;  

- Relacionamento com o corpo docente. 

 

Estas ações globais possuem as seguintes ações específicas que, por sua vez, possuem 

desdobramentos: 

 

- Atualizar as Políticas de Educação;  

- Instituir mecanismos para disseminação do tema; 

- Fortalecer o relacionamento com corpo docente, discente e técnico 

administrativo.  

 

As ações globais do Plano de Ação, suas ações específicas e os respectivos 

desdobramentos estão relacionados no quadro a seguir. 

 

Ações Globais 
Ações 

Específicas 
Desdobramento das Ações Específicas 

Relacionamento 
com o corpo discente 

Atualizar as 
Políticas de 
educação 

Viabilizar padronização e alinhamento mínimo 
entre as Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão das 

mantidas, respeitando aderência à regulação e às 
especificidades locais. 

Instituir 
Mecanismos para 

Incorporar a temática de forma transversal, 
garantindo consistência com conteúdo dos cursos. 
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Disseminação do 
Tema 

Desenvolver programa de educação e 
sensibilização quanto à sustentabilidade para corpo 

discente. 

Estimular produção de TCCs, dissertações e teses 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável. 

Fomentar a pesquisa. 

Aproveitar os laboratórios específicos de cursos 
como fomentadores do tema. 

Relacionamento 
com o corpo docente Fortalecer o 

relacionamento 
com corpo 
docente 

Definir perfil desejado do corpo docente (horista e 
tempo integral). 

Desenvolver programa de educação e 
sensibilização quanto à sustentabilidade para o corpo 

docente. 

 

 

2.1.20 2.2.15. PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NO 

ENSINO DA ESTÁCIO JUAZEIRO 

 

Os programas, projetos e atividades de Responsabilidade Social no Ensino estão 

contidos na dimensão Conhecimento, tanto na sua função de Ensino quanto na de 

Extensão, e estão integrados ao Plano de Ação para a Sustentabilidade, no que se refere 

ao desenvolvimento da educação e sensibilização quanto à sustentabilidade para corpo 

docente e discente.  

 

Os programas, projetos e atividades devem se caracterizar, preferencialmente, por: 

 

- Viabilizar a inclusão social, promovendo a cidadania e a melhoria da 

qualidade de vida da sua comunidade interna e externa;  

- Contribuir para a inclusão social, promover e estimular o desenvolvimento 

educacional, econômico e social da região, preservando a memória e o 

patrimônio cultural, estimulando a produção artística e atuando na defesa 

do meio ambiente;  

- Implementar parcerias com a sociedade, com os setores público e privado;  

- Incrementar o acompanhamento contínuo dos processos e avaliação dos 

resultados, na busca da efetividade;  

- Promover a educação através da integração do ensino com a pesquisa e a 

extensão, segundo a perspectiva da sustentabilidade e da responsabilidade 
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social, resgatando a base axiológica da cidadania e contribuindo para a 

inserção no mercado de trabalho.  

 

Os Programas de Sustentabilidade no Ensino previstos são os seguintes: 

 

- Educação para a Sustentabilidade e Cidadania: Consiste em desenvolver 

projetos e atividades sociais que colaborem para minimizar as desigualdades e 

promover o desenvolvimento sustentável da comunidade, que estejam voltados 

para a inclusão, igualdade social, preparação para o trabalho e formação da 

cidadania. Busca valorizar as competências do ser humano e acolher a todos, 

independentemente de suas diferenças;  

- Educação para a Sustentabilidade e Saúde: Está focado no cuidado humano, 

traduzido em serviços de saúde, esporte e lazer, dentre outras ações educativas 

com vistas à saúde individual e grupal. Promove atendimento acessível à 

população, com serviços de orientação, prevenção, assistência e reabilitação. 

Cuida também do bem-estar do animal e do seu ecossistema;  

- Educação para a Sustentabilidade e Cultura: Almeja estabelecer mecanismos 

concretos de intervenção social por intermédio de ações culturais e educacionais 

capazes de contribuir para o desenvolvimento das pessoas e da comunidade e 

preservação do patrimônio e da memória cultural. Ressalta a arte e a cultura 

como agentes de transformação, detectando tendências e gerando 

oportunidades para a comunidade;  

- Educação para a Sustentabilidade e Meio-Ambiente: Busca desenvolver, por 

intermédio de atividades educativas, uma postura socialmente responsável dos 

indivíduos e da comunidade em relação ao meio ambiente. Pretende 

desenvolver projetos e ações de educação ambiental e melhoria da qualidade de 

vida.  

 

Os Programas Cidadania, Saúde, Cultura e Meio Ambiente, que fazem parte da prática 

da Responsabilidade Social no Ensino, estabelecem relações com a sociedade em geral, 

com o mercado de trabalho e com os setores público e privado. Cada um destes 

Programas é composto de Projetos ou Atividades que integram alunos e professores de 

diversos cursos, assim como membros da comunidade e voluntários.  

 

A prática da Sustentabilidade no Ensino está inspirada no conceito e no tripé da 

Sustentabilidade, de acordo com as Políticas, Diretrizes e Dimensões da 

Sustentabilidade no Ensino, e consistente com o Plano de Ação para a Responsabilidade 

Social da IES.  
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Esta prática inclui, dentre outras iniciativas, desde a concepção da transversalidade do 

tema nos projetos pedagógicos e currículos dos cursos, assim como a criação de 

disciplinas específicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, até a 

implementação dos projetos e atividades dos programas de Sustentabilidade no Ensino 

da Estácio Juazeiro. 

 

 

PERFIL DA IES: PRINCÍPIOS E FINALIDADES 

 

Os princípios da instituição estão definidos no Art. 2º do seu Regimento: 

 

I - a preservação da liberdade de pensamento, de ensino, da pesquisa e da divulgação da cultura 

e da arte, com ênfase aos direitos fundamentais do homem; 

II - o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

III - a garantia do padrão de qualidade e valorização do profissional da educação; 

IV - a unidade de patrimônio e administração; 

V - a estrutura orgânica dos cursos vinculados à administração superior; 

VI - a unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação de meios para 

fins idênticos ou equivalentes; 

VII - a racionalização de organização com plena utilização dos recursos materiais e humanos; 

VIII - a universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais do conhecimento humano, 

estudados em si mesmos ou em razão de ulteriores aplicações a uma ou mais áreas técnico-

profissionais;  

IX - a flexibilidade de métodos e critérios, com vistas ao melhor aproveitamento das diferenças 

individuais dos alunos, das peculiaridades locais e regionais e das possibilidades de combinações 

de conhecimento para novos cursos e programas de pesquisa. 

As finalidades da instituição estão baseadas na crença do poder transformador da 

aprendizagem, melhorando sempre a metodologia e ferramentas de ensino, com inovação; bem 

como formar profissionais críticos capazes de transformar a realidade, com ética, espírito 

científico e pensamento reflexivo. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA  

 

A instituição atua na oferta de ensino de graduação superior em cursos bacharelados na 

área de saúde, e na pós-graduação lato sensu, e em cursos de formação continuada no nível de 

extensão, para a comunidade externa e para o mercado corporativo.  
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O desenvolvimento institucional responde ao que foi projetado no PDI, e as demandas 

regionais e o planejamento realizado com base na realidade da instituição e na análise das 

avaliações internas e externas.  

2.1.21 CURSOS DE GRADUAÇÃO: PRESENCIAL  

 

A instituição oferece no seu Campus o curso presencial de medicina;  

CURSO DE GRADUAÇÃO 
PRESENCIAL 

AUTORIZAÇÃO 
(Portaria nº) 

RECONHECIMENTO 
(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

Medicina 
Portaria Nº 

220, de 
27/03/2018 

--------- -------------- 

 

A Faculdade Estácio de Juazeiro autorizou os seguintes cursos de graduação: 

CURSOS SITUAÇÃO Nº DE VAGAS TURNO 

Enfermagem 
Aguardando 
visita in loco 

80 Noturno 

Fisioterapia 
Aguardando 
visita in loco 

80 Noturno 

 

2.1.22 CURSOS GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - PRESENCIAL  

 

A instituição oferta do Curso de Pós-Graduação Lato presencial. 

CÓDIGO E-
MEC 

CURSO (DENOMINAÇÃO) 
CURSO DE GRADUAÇÃO A ELE 

ASSOCIADO 

159994 MEDICINA DO TRABALHO MEDICINA 

2.1.23 CRIAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: PRESENCIAL  

 

No período de vigência deste PDI, a Instituição pretende implementar os cursos de Pós-

graduação presencial listados a seguir:   

GRAU Modalidade Denominação do Curso 
Ano 

Pretendido 
lato-sensu Presencial Residência Médica em Saúde da Família 

e Comunidade 
2023 
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lato-sensu Presencial Residência Médica em Ginecologia e 
Obstetrícia 

2022 

lato-sensu Presencial Residência Médica em Pediatria 2022  

lato-sensu Presencial Residência Médica em Clínica Médica 2023 

lato-sensu Presencial Residência médica em Cirurgia Geral 2023 

 

2.1.24 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO  

 

A instituição promove a inclusão ao ensino superior por meio da oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação, que ensejam o desenvolvimento educacional, cultural, econômico 

e social da região. Atualmente a oferta de vagas é de 155 para o curso de graduação em medicina 

e para os programas de Residência Médica são: seis vagas Programa de Residência em Medicina 

da Família e Comunidade (MFC) e duas vagas para o programa de Ginecologia e Obstetrícia. 

Ressalta-se que foi solicitado em 2022 ao Sistema da Comissão Nacional de Residência Médica 

o aumento do número de vagas para MFC de seis para doze vagas. Em relação ao curso de Pós-

graduação em Medicina do Trabalho é ofertado 250 vagas e, no período atual, se espera 

desenvolver novos projetos de cursos de pós na área da saúde. 

A Estácio Juazeiro possui referência por seu trabalho na democratização da educação, 

boa gestão acadêmica, ética e inovação. Todos esses princípios aliados aos compromissos com 

sustentabilidade e responsabilidade social promovem o crescimento e expansão dos seus cursos 

em diversas áreas como demonstrado a seguir.  
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3 DIRETRIZES, PRINCÍPIOS E POLÍTICAS  

 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

A Faculdade Estácio de Juazeiro, instituição particular, incentiva a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, busca desempenhar com responsabilidade seu papel social, 

consciente dos serviços fundamentais que presta à sociedade e, sobretudo, tem, como missão, 

educar para transformar. 

Sua legitimidade está fundamentada na Constituição da República Federativa do Brasil 

(1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9394/1996), no Plano 

Nacional de Educação (PNE/2014-2024), e nas legislações e normas emanadas pelo Ministério 

da Educação. 

Considera que a liberdade acadêmica e a autonomia se traduzem concretamente na 

possibilidade de apresentar soluções próprias para os problemas da educação superior, o que 

passa, necessariamente, pela experimentação de novas opções de cursos e currículos, nas 

modalidades presenciais e a distância, e, consequentemente, pela implementação de 

alternativas didáticas e pedagógicas coerentes com essas opções.  

Assim, em meio a avanços e recuos, a Instituição busca superar as contradições 

inerentes ao processo historicamente produzido e dar concretude ao seu Projeto Institucional. 

Partindo da constatação de que a realidade está em constante movimento, concebe este Projeto 

não como uma produção acabada, mas como uma construção em permanente transformação. 

Face ao exposto, a Estácio Juazeiro assume seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

como afirmação da sua autonomia, na busca de alternativas para responder às necessidades 

educacionais e às exigências sociais vigentes.  

O PPI pretende marcar a diferenciação e originalidade da Instituição, orientando as 

decisões políticas, acadêmicas, e administrativas e definindo a qualidade que deseja imprimir 

no ensino, na pesquisa e na extensão. Tem a preocupação de atender às novas exigências 

emanadas da sociedade e construir uma instituição desejável, capaz de acompanhar cada 

momento histórico. 

 Reafirma, assim, o caráter dinâmico da vida institucional que se amplia em direção à 

produção permanente do conhecimento.  

Nessa perspectiva, o PPI configura-se como uma previsão dos fins da esfera educativa, 

estabelecidos em função dos diferentes cenários que indicam as possíveis mudanças na 

sociedade, na produção do conhecimento e na educação. 

Partindo do pressuposto de que um projeto educativo é parte integrante dos projetos 

sociais e culturais que o informam, este documento pretende apresentar o referencial teórico 

(filosófico e pedagógico) que fundamenta as escolhas institucionais, explicitando os propósitos, 

objetivos e finalidades das ações que serão desenvolvidas. 

Considerando o contexto social, econômico e cultural no qual se insere, o presente 

projeto expressa uma proposta pedagógica, as concepções que a orientam (visão de ser 
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humano, de sociedade, de conhecimento e educação), bem como os referenciais pedagógicos, 

didáticos e metodológicos que inspiram as práticas curriculares institucionais.  

Com base nesse conjunto de referências, o PPI procura indicar os pressupostos que 

norteiam os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos cursos superiores de 

tecnologia, os cursos e programas de pós-graduação, as ações de extensão e pesquisa, a 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Este projeto, portanto, busca dar clareza às finalidades da Estácio Juazeiro e imprimir 

uma direção ao trabalho realizado, respeitando as especificidades e singularidades dos 

diferentes cursos e segmentos nela incluídos.  

Sua concretização e vitalidade, por certo, dependerão do compromisso coletivo com o 

que nele está proposto e sua efetividade está diretamente ligada ao grau e tipo de participação 

de todos os envolvidos no processo educativo.  

 

3.1.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES  

 

A Estácio Juazeiro tem como filosofia a qualidade de ensino, a profissionalização, a 

prestação de serviços à comunidade e o desenvolvimento da pesquisa. Com base nesta filosofia, 

o Projeto da Instituição se alicerça em dois pilares: QUALIDADE e INCLUSÃO SOCIAL, que se 

expressam nos seguintes princípios norteadores da atuação institucional:   

● Educação transformadora; 

● Compromisso com a produção e a divulgação da arte, da cultura e do 

conhecimento científico e tecnológico; 

● Preservação dos valores éticos e democráticos  

● Compromisso com a inclusão social;  

● Respeito às diferenças;  

● Compromisso com a inclusão digital da comunidade interna e externa;  

● Interlocução permanente com a sociedade e com o mundo do trabalho; 

● Integração com a comunidade  

● Avaliação permanente como prática orientada para a melhoria da qualidade do 

trabalho institucional;  

● Sustentabilidade;  

● Responsabilidade ambiental; 

● Qualidade como busca permanente;  

● Abertura para o novo, como disposição constante para experimentar e 

incorporar as inovações da ciência e da tecnologia e as mudanças do mundo do 

trabalho;  

● Interação sistemática dos cursos oferecidos, como fonte de renovação 

constante dos currículos e desenvolvimento de estudos e pesquisas 

interdisciplinares;  

● Incentivo à formação continuada do corpo docente;  
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● Estímulo ao desempenho profissional competente, autônomo e empreendedor, 

sem perder de vista a dimensão social e humana presente no exercício 

profissional; 

● Garantia das condições de identidade institucional. 

3.1.2 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

A Estácio Juazeiro continua focando todos os seus esforços e recursos à consecução dos 

objetivos definidos por seu Regimento e Normas institucionais:  

● Estimular a criação artística e cultural, e o aprimoramento do espírito científico 

e do pensamento reflexivo;  

● Ministrar o ensino para formação de quadros destinados às atividades técnico-

profissionais e aos trabalhos da cultura, nos diferentes campos do 

conhecimento;  

● Realizar pesquisas e estimular criações que enriqueçam o acervo de 

conhecimentos e técnicas nos setores abrangidos;  

● Promover a divulgação de conhecimentos culturais, artísticos, científicos e 

técnicos, objetivando contribuir para o desenvolvimento e a preservação do 

patrimônio da humanidade;  

● Estender à comunidade o exercício das funções de ensino e pesquisa 

● Incentivar a busca do conhecimento sobre o mundo globalizado, especialmente 

os nacionais e os regionais; 

● Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com essa uma 

relação de reciprocidade; 

● Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão da 

cultura e da pesquisa científica e tecnológica, geradas na Instituição; 

● Promover intercâmbio e cooperação com instituições educacionais, científicas 

e culturais nacionais e internacionais para garantir o atendimento das atividades 

meio e das atividades fim da IES: desenvolvimento do pensamento reflexivo, 

espírito científico, compromisso social e criação artística e cultural. 

 Para alcançar os objetivos institucionais, a Estácio Juazeiro desenvolve esforços no 

sentindo de:  

● Participar do processo de desenvolvimento do país, promovendo a educação, a 

ciência e a cultura, mediante a formação, em nível de excelência, de 

profissionais nos diferentes campos do conhecimento; 

● Fomentar a regionalização de sua atuação, através do oferecimento de 

atividades em áreas de ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de 

assegurar melhor integração do homem na sociedade em que vive, 

proporcionando-lhe os instrumentos adequados para entender e participar da 

resolução de seus problemas; 
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● Oferecer à comunidade alternativas de formação permanente e continuada, 

com apoio em cursos de formação científica, tecnológica, cultural e artística, na 

elaboração de projetos de alcance social e na prestação de serviços e;  

● Apoiar iniciativas culturais e artísticas que beneficiem tanto a comunidade 

interna quanto a externa. 

3.1.3 PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS   

 
O Projeto Pedagógico Institucional da Estácio Juazeiro está alicerçado nos seguintes princípios:  

 

● O compromisso com a produção e a divulgação da arte, da cultura e do conhecimento 

científico e tecnológico; 

● A preservação dos valores éticos e democráticos; 

● O compromisso com a inclusão social;  

● O respeito às diferenças de gênero, idade, etnia, origem social e de ordem física, 

cognitiva e sensorial; 

● O compromisso com a inclusão digital da comunidade interna e externa; 

● A interlocução permanente com a sociedade e com o mundo do trabalho;  

● A integração e a prestação de serviços à comunidade;  

● A qualidade como busca permanente;  

● A abertura para o novo como disposição constante para experimentar e incorporar as 

inovações da ciência e da tecnologia e as mudanças do mundo do trabalho;  

● A interação sistemática dos cursos oferecidos como fonte de renovação constante dos 

currículos e o desenvolvimento de estudos e pesquisa interdisciplinares; 

● A garantia das condições de identidade institucional. 

 

3.1.4 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS  

 

3.1.4.1 Princípios epistemológicos 

 

Os princípios epistemológicos que orientam este PDI/PPI são aqueles emanados de uma 

visão racionalista/idealista, humanista e social. Desde Sócrates até hoje, o problema do ser e de 

sua formação tem preocupado as mentes mais eruditas. Sócrates talvez tenha sido o primeiro 

humanista que desafiou os seus cidadãos a viverem menos impensadamente. “Sua missão era, 

sobretudo, a missão do diálogo, que levava as pessoas à “evidência da própria ignorância: 

situação que, não sendo ultrapassada, prenderia a alma num estéril engano.”” ( apud Pessanha, 

1987, p.8). A maiêutica de Sócrates é o método que, por meio de questionamentos, incita o 

educando a pensar por si mesmo e a buscar a sua autorrealização. 
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O educando como vetor de sua própria formação perpassa também pelos escritos de 

Immanuel Kant (1724-1804). Para ele, a educação é o maior problema ao qual o homem pode 

se dedicar. Considerando-a como arte, julgava que a educação é também um processo que 

possibilita ao homem atingir sua liberdade. Para isso, seria necessário obedecer aos imperativos 

categóricos e dentre eles à máxima que afirma: “Aja sempre de modo que possa desejar que a 

máxima ou o princípio determinante de sua ação torne-se uma lei universal” ( KANT apud 

Ozmon; Craver, 2004, p. 36), Para Kant, 

O importante era o esclarecimento ou ensinar [...] a pensar de acordo com 
princípios, em vez de mero comportamento aleatório. Isso está associado 
com a noção de vontade. A educação da vontade significa viver segundo os 
deveres dispostos nos imperativos categóricos. De fato, Kant pensava que 
uma importante parte da educação [...] era o desempenho de obrigações 
consigo mesmo e com os outros. (Id.) 

Em suma, o racionalismo/idealismo de Kant “se concentra em processos de pensamento 

e na relação entre a mente e os objetos, por um lado, e em ideais morais universais por outro.” 

(KANT  apud OZMON; CRAVER, 2004 p. 36-37) 

Outro filósofo da linha racionalista/idealista foi Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-

1831) que influenciou pensadores como Karl Marx com ideias como esta: “[...] a história caminha 

em um processo dialético racional” (apud OZMON; CRAVER, 2004, p.37). Para a educação, Hegel 

contribuiu com o pensamento de que, “para ser verdadeiramente educado, o indivíduo deve 

passar pelos vários estágios da evolução cultural da humanidade” (Id.). Hegel se distanciou de 

Kant por considerar sua filosofia extremamente formalista e inspirada no ideal científico de 

conhecimento. Para Hegel, “a filosofia deve examinar a consciência como resultado de um 

processo de formação, mas também de seu lugar na história, já que é formada pela cultura a 

que pertence” (apud MARCONDES, 2009, p.125). Dessa forma, Hegel fornece também base para 

o pensamento de que o social/cultural é vetor de formação. O texto hegeliano “Fenomenologia 

do Espírito – a Dialética do Senhor e do Escravo” fala dessa temática, ou seja: 

contém uma análise do processo de formação da consciência como 
determinado pela relação com o outro – visando impor-se ao outro como 
sujeito, mas, ao mesmo tempo, pressupondo o reconhecimento de sua 
própria identidade pelo outro, que considera assim esta consciência com que 
se relaciona, por sua vez, como objeto (apud MARCONDES, 2009, p. 126). 

O que se propõe é uma conjunção de pensamentos, tanto de Kant quanto de Hegel. 

Enquanto um vê a educação como um processo individual, o outro a vê como um processo 

cultural, influenciado pelo movimento de forças históricas. Logo, o processo educacional 

depende tanto de vetores individuais quanto culturais, sociais e históricos. Caberá a educador e 

a educando uma convergência de ações e ideais. Tanto o discente quanto o docente têm de 

desenvolver o desejo de construir um homem e uma sociedade melhor, mais consciente, justa 

e feliz.  

Em razão disso, os racionalistas/idealistas e humanistas veem a função dos atores do 

processo educativo e de ensino-aprendizagem como eminentemente relevantes. O professor 

deve ser orientado para, à semelhança de Sócrates, estimular o aluno/educando a pensar e a 

construir a sua vida voltada para a realização pessoal e liberdade responsável. Já o estudante, 
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visto como uma pessoa de enorme potencial de crescimento, moral e cognitivamente, deve 

desenvolver o desejo de aperfeiçoar-se e buscar o melhor de si no convívio com os outros. 

Os fundamentos para o trabalho pedagógico da Instituição estão dados. Partindo da 

visão do homem como sujeito de sua própria formação sem deixar de levar em conta o papel da 

sociedade e da cultura nessa mesma formação, podem-se depreender os aspectos positivos 

dessa filosofia, quais sejam: 

● Elevado nível cognitivo de educação; 

● Preservação e promoção da aprendizagem cultural; 

● Preocupação com a moralidade e desenvolvimento do caráter; 

● Valorização do professor; 

● Ênfase na autorrealização; 

● Importância do aspecto humano e pessoal da vida; 

● Enfoque abrangente, sistemático e holístico. 

Esses pressupostos fundamentam o trabalho metodológica da Instituição e de seus 

teóricos da aprendizagem de linha cognitivista-construtivista, humanista e social que serão 

apresentados na próxima seção.  

 

3.1.4.2 Princípios Metodológicos 

 

O Conceito e as Teorias de Aprendizagem 

 

O conceito de aprendizagem é construído a partir dos princípios metodológicos de David 

Ausubel, John Dewey, Jean Piaget e Lev Vygotsky. Por esses autores, a base teórica é 

cognitivista-construtivista, humanista e social, originando-se, principalmente, como já foi 

apresentado, da concepção educacional kantiana, para quem a “pedagogia [é} calcada na 

autodeterminação crítica do indivíduo, instigando o pensar, para que em todas as circunstâncias 

da vida o sujeito possa eleger o que é correto, justo e bom. ” (RIBEIRO: ZANCANAR0, p. 93, 2011). 

De forma sucinta, o pensamento desses autores é apresentado a seguir: 

O foco central da teoria de Ausubel é a aprendizagem significativa que se diferencia da 

aprendizagem mecânica (automática). Vejam-se as suas definições segundo Moreira, 1999, p. 

152 em diante: 

● Aprendizagem significativa:  

[...] é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com 
um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, 
esse processo envolve a interação da nova informação com uma estrutura de 
conhecimento específica, a qual Ausubel define como conceito subsunçor [...] 
existente na estrutura cognitiva do indivíduo. (Id., p. 153)  

Aprendizagem mecânica (ou automática): “é a aprendizagem de novas informações com 

pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva” (apud 

MOREIRA, 1999, p. 154). Um exemplo desse tipo de aprendizagem é a memorização de 

fórmulas. 
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Para esse autor, é relevante a diferença entre aprendizagem por recepção e 

aprendizagem por descoberta: 

● Aprendizagem por recepção, quando “o que deve ser aprendido é apresentado 

ao aprendiz na sua forma final ” (apud MOREIRA, 1999, p. 154); 

● Aprendizagem por descoberta, quando “o conteúdo principal a ser aprendido 

deve ser descoberto pelo aprendiz” (apud MOREIRA, 1999, p. 154) 

A melhor maneira de verificar a aprendizagem significativa é formular questões e 

problemas de um jeito novo. (Id. p. 156) 

Por essa abordagem, o professor tem de executar tarefas fundamentais (apud 

MOREIRA, 1999, p. 162), tais como: 

1. Identificar a estrutura conceitual e proporcional da matéria de ensino e 

organizá-la adequadamente; 

2. Identificar as subsunções (bagagem do aluno em termos de conceitos, 

proposições, ideias claras) que o aprendiz deve ter para poder aprender 

significativamente; 

3. Diagnosticar aquilo que o aluno já tem; 

4. Ensinar, utilizando recursos e princípios que facilitem, para o aluno, a aquisição 

do novo conhecimento. 

John Dewey construiu o conceito de educação progressiva, voltado para uma sociedade 

mais justa, social e economicamente: a verdadeira democracia depende de uma educação que 

tenha como compromisso formar para o pluralismo e a integração social. A aprendizagem, por 

sua vez, deve decorrer da experiência partilhada e permanente. 

 Para ele, segundo Maria Luísa Branco (2014), a educação progressiva deve estar 

empenhada em: 

● Equilibrar individualismo e sentido de comunidade; 

● Integrar e promover a democracia através da escolarização e da educação (fim 

principal da educação progressiva); 

● Desenvolver a atitude para a mudança; 

● Buscar maior justiça social e econômica; 

● Trabalhar, no processo de ensino e aprendizagem, com estratégias que 

envolvam a experiência; 

● Potencializar a individualidade; 

● Basear-se na visão humanística e pragmática das coisas e em uma estreita 

relação entre educação e democracia. 

A partir dessas ideias, é preciso discutir bem o conceito de ‘individualidade’ e 

‘comunidade’ (relevantes para a teoria): 

 

● Individualidade:  

É aquilo que é próprio de cada um e constitui seu valor próprio, considerando que é algo 

que tem de ser desenvolvido e conquistado, não estando dado à partida e não constituindo, por 

conseguinte, uma identidade fixa, mas o resultado das ações de um indivíduo que é 

essencialmente social. (BRANCO, 2014, p.787)  

● Comunidade: A comunidade surge: 
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Quando a atividade conjunta desenvolvida se traduz num bem para todos, não 

constituindo, simultaneamente, uma restrição ao pleno desenvolvimento das potencialidades 

dos membros do grupo. [...] O que distingue a comunidade é, por conseguinte, sua natureza 

moral, implicando um esforço consciente de ordem moral e intelectual (BRANCO, 2014, p. 786) 

A ideia de educação e democracia orientou o questionamento sobre o que constitui o 

processo democrático em termos de individualidade e de comunidade. “Numa sociedade 

progressiva, a associação [comunitária] deve promover e não impedir variações individuais” (Id. 

p. 787). Ou seja, o conceito de liberdade deve assegurar “as condições para que cada um possa 

pensar por si mesmo e não se limitar a adotar uma postura conformista. “(BRANCO, 2014, p. 

788). Conforme Branco (2014, p. 788), “essa concepção está sustentada numa teoria 

pragmatista do conhecimento, que tem na continuidade uma das suas principais características. 

“Por continuidade entenda-se a livre comunicação, “ultrapassando divisões, antíteses e 

dualismos [...]” (BRANCO, 2014, p. 788) 

Considerando que conhecer implica a reconstrução da experiência, o conhecimento 

pressupõe uma percepção mais profunda das conexões do objeto, determinando a sua 

aplicabilidade e envolvendo a totalidade do sujeito. (BRANCO, 2014, p. 788) 

Sendo assim, o conhecimento não pode ser neutro ou apenas contemplativo. Ao 

contrário deve implicar mente e corpo, teoria e prática. 

Significa uma forma de participação, cuja efetividade está relacionada com o controle 

que confere aos sujeitos, ajudando-os a lidar com novas situações e a conferir propósito ao 

futuro. [...] O fato de existir um corpo de conhecimentos socialmente transmitido não invalida 

o esforço individual para encontrar um sentido. (BRANCO, 2014, p. 788) 

Para Dewey (apud BRANCO, 2014, p.788), a unidade fundamental filosófica que sustenta 

a educação progressiva “encontra-se na ideia de que há uma relação íntima e necessária entre 

os processos da experiência atual e a educação. “O ato de aprender envolve uma reorganização 

da experiência do self que é pessoal e subjetiva, “podendo ser afetada pelas condições objetivas 

em que ocorre. “(BRANCO, 2014, p. 789) 

A isso Dewey chama de princípio da interação segundo o qual as condições atuais são 

determinantes da qualidade das experiências presentes, mas também das futuras. (BRANCO, 

2014, p. 789) 

O aprendiz, por essa teoria, deve se identificar com a atividade (experiência) 

encontrando um sentido para ela e desenvolvendo as tarefas como o contínuo de uma mesma 

situação em desenvolvimento. Isso deverá favorecê-lo, fazendo-o compreender a si mesmo e ao 

mundo e buscando “a constituição de uma personalidade plenamente integrada como resultado 

da integração das experiências. A autodisciplina é a consequência natural da atenção contínua 

requerida por esse tipo de atividade. “(BRANCO, 2014, p. 789) 

Os professores precisam conhecer profundamente os seus alunos e criar um ambiente 

favorável à aprendizagem. A criança (o educando) deve ser o centro do processo educacional e 

ver a experiência como um processo social além de aprender a desenvolver suas capacidades e 

atuar como grupo. 

Quanto ao papel da escola: 

Procurando ser uma alavanca de responsabilidade social e de solidariedade, no contexto 

e realização dos direitos humanos, concebe-se a escola como um meio crucial para atingir uma 
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maior equidade e dignidade humana, resistindo a tudo o que possa ser interpretado como uma 

forma de coisificação do outro. (BRANCO, 2014, p. 790)   

Piaget é o teórico do desenvolvimento cognitivo e é considerado o pioneiro do enfoque 

construtivista. Para ele, são quatro as forças que moldam o desenvolvimento humano 

(LEFRANÇOIS, 2015, p. 262) e são como segue: 

• Equilibração: “tendência em manter um equilíbrio entre assimilação 

(resposta que utiliza a aprendizagem prévia) e a acomodação 

(mudança de comportamento em resposta ao ambiente) ” 

(DAMASCENO, 2021, p. 15); 

• Maturação: “as forças genéticas que, embora não determinem o 

comportamento, estão relacionadas ao seu desdobramento” 

(LEFRANÇOIS, 2015, p. 262); 

• Experiência ativa: “a interação com objetos e eventos reais permite 

aos indivíduos descobrir coisas e inventar (construir) representações 

mentais do mundo. ” (LEFRANÇOIS, 2015, p. 262); 

• Interação social: “a interação com as pessoas resulta na elaboração de 

ideias sobre as coisas, as pessoas e sobre si mesmo. “ (LEFRANÇOIS, 

2015, p. 262) 

Os conceitos fundamentais, para esse autor, são assimilação, acomodação e 

equilibração. Pela sua importância na teoria, serão enfatizadas suas definições já apresentadas 

(v. acima): 

• Assimilação: “envolve responder a situações usando atividades ou 

conhecimento já aprendidos, ou que estão presentes no nascimento, 

[...] implicando reagir com base em aprendizagem e compreensão 

prévias. (LEFRANÇOIS, 2015, p. 244, 245), 

• Acomodação: “implica mudança de compreensão. “ (LEFRANÇOIS, 

2015, p. 244). A interação entre assimilação e acomodação leva à 

adaptação. 

• Equilibração: “balanço ente assimilação e acomodação. ” 

(LEFRANÇOIS, 2015, p. 244) 

Um outro conceito que precisa ficar claro é o de adaptação: 

• Adaptação: “é o processo de interagir com o ambiente assimilando seus 

aspectos à estrutura cognitiva e modificando (ou acomodando) aspectos da 

estrutura cognitiva em relação a ele. “ (LEFRANÇOIS, 2015, p. 248) 

Assimilar e acomodar são, pois, processos de adaptação. E isso acontece na ação mental 

e física (base da teoria piagetiana) 

O Construtivismo nasceu como uma reação à pedagogia tradicional, em que o educando 

é passivo no processo de aprendizagem. Contrária a essa ideia, a proposta construtivista vê o 

aprendiz como um ser ativo que “responde aos estímulos externos agindo sobre eles para 

construir e organizar o seu próprio conhecimento, de forma cada vez mais elaborada. ” (GOMES, 

2021, n.p). O professor é o mediador desse conhecimento, sendo sua função “a de criar 

situações favorecedoras de aprendizagem. A construção do conhecimento pelos alunos é fruto 
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de sua ação, o que faz com que eles se tornem cada vez mais autônomos intelectualmente. ” ( 

GOMES, 2021, n. p) 

Enquanto Piaget entende a equilibração como um princípio básico do desenvolvimento 

cognitivo, Lev Vygotsky (MOREIRA, 1999, p.109) “parte da premissa que esse desenvolvimento 

não pode ser entendido sem referência ao contexto social e cultural no qual ele ocorre. ” 

Os pilares da teoria de Vygotsky são os seguintes: 

1º. [...] a asserção de que os processos mentais superiores (pensamentos, linguagem, 

comportamento volitivo) do indivíduo têm origem em processos sociais (MOREIRA, 1999, 

p.109); 

2º. [...] esses processos mentais só podem ser compreendidos se entendermos os 

instrumentos e signos (indicadores, ícones, símbolos) que os medeiam (MOREIRA, 1999, p.109) 

3º. O método genético-experimental, segundo o qual o pesquisador deve oferecer o 

máximo de oportunidades para que o sujeito se engaje nas mais diversas atividades que possam 

ser observadas, ao invés de rigorosamente controladas. (MOREIRA, 1999, p.109) 

Discorrendo ainda um pouco mais sobre esse método, pode-se dizer que, conforme 

Moreira (1999, p.117), consiste em: 

1º.  Introduzir um obstáculo que perturbe o andamento normal da solução do problema; 

2º.  Envolver fornecimento de recursos externos para a solução do problema, podendo 

ser usados de diferentes maneiras; 

3º.  Propor resolução de problemas que exceda os níveis de conhecimentos e 

habilidades. 

Em todas essas ações, a ênfase deve recair no processo e não no produto. 

O papel do professor nesse processo é o de mediador e a linguagem (língua e fala), como 

instrumento de aprendizagem. (MOREIRA, 1999, p. 120) 

A tese da gênese social e instrumental das funções mentais superiores, segundo Moreira 

(1999), precisa ser estudada, em termos de desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, por 

outra via: O indivíduo possui uma zona de desenvolvimento cognitivo real (atual) a partir 

daquelas vivências que já teve no passado, ou seja, trata-se de seu estágio de desenvolvimento 

cognitivo presente. Ao ser provocado, o indivíduo, a partir desse estágio, deve avançar com suas 

potencialidades para outro nível de desenvolvimento cognitivo: “[..] a zona de desenvolvimento 

proximal é definida por Vygotsky como a distância entre o nível de desenvolvimento real do 

indivíduo [...] e o seu nível de desenvolvimento potencial [...]” (MOREIRA, 1999, p.116) 

Mais formalmente, a zona desenvolvimento proximal é definida por Vygotsky como a 

distância entre o nível de desenvolvimento real do indivíduo, tal como medido por sua 

capacidade de resolver problemas independentemente, e o seu nível de desenvolvimento 

potencial, tal como medido através da solução de problemas sob orientação (de um adulto, no 

caso de uma criança) ou em colaboração com companheiros mais capazes. (MOREIRA, 1999, p. 

116) 

A zona de desenvolvimento proximal define as funções que ainda não amadureceram, 

mas que estão no processo de maturação. É uma medida do potencial da aprendizagem; 

representa a região na qual o desenvolvimento cognitivo ocorre; é dinâmica, está 

constantemente mudando. (MOREIRA, 1999, p. 116) 
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Essa compreensão da aprendizagem está, pois, ancorada nos pressupostos segundo os 

quais a aprendizagem é caracterizada pelas múltiplas relações que o sujeito estabelece com o 

meio pela mediação da linguagem. Para Vygotsky, a linguagem sintetiza toda a experiência 

humana ao longo da história e se materializa em diferentes formas. 

Linguagem e pensamento, no decorrer do desenvolvimento do indivíduo, se articulam. 

Conforme a linguagem se desenvolve, modifica-se o pensamento e esse, uma vez modificado, 

também interfere no desenvolvimento da linguagem. 

Com a apropriação dos conceitos científicos, o pensamento (que se realiza pela palavra) 

adquire densidade, já que essa apropriação exige o desenvolvimento de capacidades cognitivas 

superiores, tais como: abstração, memória lógica, análise e síntese. É ela que permite ao sujeito 

um modo mais sofisticado de pensar, ampliando sua consciência sobre o real. 

A construção do pensamento e da linguagem envolve não só o desenvolvimento do 

aspecto cognitivo, (como querem Vygotsky, Ausubel, Dewey e Piaget) mas também o afetivo-

emocional, gerado pela motivação.   

O processo cognitivo tem como base a emoção, uma vez que parte de desejos e 

necessidades. Toda atividade do ser humano, assim, implica a consideração de duas variáveis: 

inteligência e afetividade.  

O desenvolvimento da inteligência implica, portanto, desenvolvimento afetivo. A 

afetividade e a inteligência são interdependentes, não havendo autonomia de uma sobre a 

outra. Com base nessas concepções, a Estácio Juazeiro considera o processo educativo centrado 

no aluno e na aprendizagem buscando assim implementar um fazer pedagógico comprometido 

com as dimensões cognitiva, social e afetiva. 

3.1.5 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E PRÁTICAS CURRICULARES 

 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados, nas propostas curriculares 

dos cursos, os eixos estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, 

aprender a ser “, contidos no Informe Delors (DELORS et al., 2004). 

Aprender a aprender é um princípio norteador que visa a uma prática pedagógica 

reflexiva com ênfase em estratégias que ofereçam perspectivas de mudanças, construção de 

conhecimentos gerais e específicos, desenvolvimento de habilidades cognitivas aplicáveis ao 

projeto de vida pessoal e profissional dos jovens brasileiros. Aprender a aprender é saber 

investigar e buscar elementos que auxiliem na produção acadêmica. 

Aprender a ser é um princípio que possibilita a construção e a busca da identidade 

pessoal e coletiva, estimula as relações sociais, através do desenvolvimento psicossocial, da 

ética e da construção da cidadania.  

Aprender a conviver é um princípio que propicia a construção do desenvolvimento de 

atitudes, opiniões, crenças, esperanças e representações necessárias à capacidade de iniciativa, 

comunicação, propostas de soluções e abertura para o desenvolvimento de valores de qualidade 

e de produtividade. Nesta convivência, inclui-se a capacidade de realizar trabalhos 

diversificados, tomar decisões e trabalhar em equipe. 
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Aprender a fazer é um princípio que estimula o desenvolvimento de habilidades 

necessárias à atividade profissional, cujas dimensões da prática científica (teóricas e técnicas) 

precisam ser adquiridas formalmente ou por meio da vivência de estágio e prática profissional.  

Os cursos da Estácio Juazeiro são, então, organizados de modo a oferecer ao aluno 

referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, 

habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento, o exercício da cidadania 

e a qualificação para o trabalho. Obedecem às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação e dos Cursos Superiores de Tecnologia e todas as outras determinações emanadas 

do Conselho Nacional de Educação-CNE.  

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas 

processualmente, o que implica a adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de 

ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem 

metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas.  

O corpo docente, durante a sua ação pedagógica, busca criar todas as condições que 

facilitem a aprendizagem assistida (quando exigida), privilegiando a articulação entre a teoria e 

a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. O objetivo é que o aluno possa 

tornar-se uma pessoa crítica, reflexiva, criativa, de iniciativa, de autodeterminação e de 

discernimento, de modo que seus conhecimentos o capacitem a se adaptar com flexibilidade às 

novas situações, aos novos problemas, servindo-se da própria experiência. 

Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do 

espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade nacional, 

regional e local 

O currículo é concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração 

teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 

construção de competências.  

Privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os 

conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto de 

partida do trabalho pedagógico.  

Pretende-se caminhar em direção a uma dinâmica curricular integradora, capaz de 

assegurar um processo de formação amplo, no qual as diferentes disciplinas estejam integradas 

com as atividades acadêmicas articuladas à formação, tais como: estágio supervisionado/prática 

profissional, prática assistida, prática como componente curricular e Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), e ainda com as atividades complementares que podem ser materializadas através 

da: monitoria, iniciação científica, extensão e outras atividades. 

Nessa perspectiva, o estágio não é entendido apenas como uma exigência legal para a 

formação, mas como uma atividade que tem uma função pedagógica precípua, ou seja, é visto 

como uma oportunidade para aplicar os conhecimentos de forma supervisionada, propiciando 

ao estudante a realimentação do processo ensino-aprendizagem e sua vinculação ao mundo do 

trabalho. Por sua vez, a Iniciação Científica e o Trabalho de Conclusão de Curso favorecem o 

desenvolvimento do pensamento, aprofundando o espírito crítico, a autonomia intelectual, 

propiciando o diálogo com a realidade. A concepção das atividades vinculadas à prática como 

componente curricular obrigatória para os cursos de licenciaturas e à prática assistida 
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obrigatória para alguns cursos privilegia a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica 

e o processo de autoaprendizagem. Sabe-se que existe um consenso de que o processo de 

aprendizagem do aluno não pode estar limitado à sala de aula. É fundamental alargar esse 

espaço, de forma a expor o aluno a diferentes experiências, em diferentes ambientes, 

implicando a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. 

A monitoria permite que o aluno seja iniciado nas atividades de planejamento, 

organização e realização das situações didáticas, como forma de estimular a intervenção 

profissional.  

Essas atividades estão integradas efetivamente ao processo formativo, na tentativa de 

articular ensino, pesquisa e extensão e de orientar as atividades curriculares para a solução de 

problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto local. É necessário aprofundar e 

ampliar a articulação teoria e prática vinculada aos ideais da ética, da responsabilidade, da 

cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo.  

 

3.1.6 MODELO DE ENSINO-APRENDIZAGEM BASEADO EM COMPETÊNCIAS 

 

O modelo de ensino-aprendizagem é fundamentado no desenvolvimento de 

competências relacionadas à área de atuação do profissional e às diretrizes curriculares 

nacionais que norteiam a construção da estrutura curricular. Logo, na relação de aprendizagem, 

priorizam-se não somente os conhecimentos que devem ser adquiridos pelos alunos, mas as 

habilidades e atitudes necessárias à aprendizagem efetiva, ou seja, as competências. 

Por competência entendem-se “os esquemas mentais, ou seja, as ações e operações 

mentais de caráter cognitivo, socioafetivo ou psicomotor que, mobilizadas e associadas a 

saberes teóricos ou experienciais, geram habilidades, ou seja, um saber fazer. ” (BERGER FILHO, 

1998p. 3) 

De modo que a IES entende que a aprendizagem de seus alunos não se limita apenas a 

ter conhecimento sobre um determinado conteúdo, pois isso representa uma limitação ao 

aprendizado. Para uma formação completa, a Estácio Juazeiro busca como modelo de ensino,  

desenvolver habilidades e atitudes que serão necessárias para que o discente esteja apto a 

vivenciar uma experiência mais completa em sua vida social, política, ética e profissional. Por 

isso, pensar o processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração apenas a dimensão 

do conhecimento, não desenvolveria os discentes para que pudessem atuar nos mais diferentes 

âmbitos, desde o sociopolítico até o moral e profissional. O conhecimento é apenas um dos eixos 

necessários e o tripé capaz de promover a aprendizagem. 

Com esse modelo de ensino-aprendizagem, os alunos serão capazes de realizar a 

aplicação real e eficaz do saber contextualizado durante as aulas por meio de práticas 

acadêmicas. As competências, portanto, serão desenvolvidas diante dos desafios que serão 

colocados aos discentes ao longo da jornada de aprendizagem do semestre. Para os propósitos 

deste PDI, define-se uma competência a partir da tríade: Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes: Conhecimento é um saber. Habilidade é um saber fazer. Atitude é um querer fazer.  
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O Conhecimento é o saber adquirido, ou seja, todos os conteúdos necessários para que 

o indivíduo possa compreender a atividade que exercita. O conhecimento pode ser adquirido de 

diferentes formas e é relacionado ao saber. Por exemplo:  

• Conhecimento sobre futebol é saber sobre esquemas táticos, regras e os 

diferentes times.  

• Ler um livro sobre técnicas de sutura ajuda a saber quais as diferentes técnicas 

que podem ser empregadas nessa prática; 

• Um vídeo sobre estratégia pode ensinar a teoria necessária para a análise 

estratégica em negócios.  

Por sua vez, a Habilidade é o saber fazer, a capacidade prática ou aptidão para exercitar 

determinada atividade. Está vinculada à aplicação do conhecimento adquirido, à experiência e 

o desenvolvimento prático. Pode-se tomar como exemplos: 

• Habilidade no futebol é aplicar diferentes dribles, chutes, cabeceios e 

passes; 

• Exercitar as técnicas de sutura em um modelo ajuda na habilidade 

prática; 

• Utilizar um framework para analisar uma indústria é uma habilidade 

relacionada à análise estratégica. 

Já a Atitude é o querer fazer, a vontade que o indivíduo tem para realizar a atividade. 

Está relacionada ao seu modo de agir perante os desafios que tem para pôr em prática seus 

conhecimentos e habilidades. Sem a vontade necessária para fazer algo, os conhecimentos e 

habilidades não são colocados em prática. Pode-se tomar como exemplos: 

• Atitude no futebol é ter disposição para jogar, correr, marcar e trabalhar 

em equipe; 

• Estar disposto a suturar um paciente quando necessário se relaciona à 

atitude; 

• Procurar, incessantemente, por dados do mercado e informações sobre 

inúmeros concorrentes são atitudes positivas para a competência “Análise 

estratégica”. 

Assim, a IES pretende desenvolver essas três dimensões do aprendizado humano, 

garantindo aos alunos as competências exigidas à sua formação profissional e à vida em 

sociedade. 

Para tornar a presente filosofia educacional uma realidade, a compreensão deste PDI é 

a de que a melhor estratégia para que as competências (conhecimento + habilidade + atitude) 

sejam desenvolvidas é aproximar a experiência do aluno à experiência real do cotidiano social, 

político, ético e profissional com o qual ele conviverá após a sua formação. Afinal, dele será 

exigido tomar iniciativa e assumir responsabilidades diante de situações profissionais com as 

quais se deparará no mercado de trabalho e em sua área de atuação. Percebe-se, aqui, um 

sentido de competência ligada à ação como inteligência prática na medida em que existe a real 

aplicação de conhecimentos conceituais e filosóficos adquiridos de acordo com as atividades 

realizadas diariamente pelas pessoas em seu trabalho, o que garante um sentido dinâmico de 
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aprendizagem e transformação na vida do aluno, alinhado à missão da instituição, que é educar 

para transformar.  

Como se observa, no modelo de ensino-aprendizagem da IES, a competência do 

indivíduo não se limita ao seu estoque de conhecimentos teóricos. A proposta é desenvolver as 

competências, a partir de sua tríade, para ampliar a visão do educando, tornando-as qualificadas 

para saber agir, mobilizar-se, transferir aos outros o que aprendeu, compartilhando 

conhecimento para engajar-se, ampliar sua visão de mundo e assumir novas responsabilidades. 

Sabe-se, que, no processo de aprendizagem, algumas metodologias tendem a 

desenvolver um lado das competências em detrimento do outro. Uma leitura pode desenvolver 

o conhecimento teórico sobre o assunto, mas não, a habilidade e atitude sobre esse. Por sua 

vez, a repetição pode ajudar na habilidade, mas não, no conhecimento e atitude. Já uma 

experiência vivenciada inspira a atitude, mas pode ser insuficiente para o conhecimento e 

habilidade necessários ao aluno. Logo, a jornada de aprendizagem dos discentes ao longo do 

percurso curricular deve valorizar diferentes estratégias de ensino e experiências práticas para 

que esses possam refletir sobre a experiência (DEWEY apud BRANCO, 2014) de forma 

esclarecida (KANT apud ROCHA, 2021).  

E é por essa razão que este PDI entende que o corpo docente, ao escolher a estratégia 

de ensino que será utilizada em sala, compreenda, primeiro, quais são as competências que 

devem ser desenvolvidas durante o semestre e como essas auxiliarão os discentes em seu 

percurso acadêmico, tornando a aprendizagem significativa (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999). O 

aluno deve se identificar com a experiência, encontrando um sentido para ela e desenvolvendo 

as tarefas como o contínuo de uma mesma situação em desenvolvimento. Nesse processo, os 

novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem 

novos significados ou maior estabilidade cognitiva.  

Assim, o modelo de ensino-aprendizagem promove intensa integração entre teoria e 

prática por meio de metodologias ativas de aprendizagem, que permitem a alunos e professores 

desenvolverem os diferentes eixos da competência. Além disso, ao vivenciarem uma experiência 

real nas atividades práticas, os discentes podem, de forma colaborativa, resolver os problemas 

com os quais lidarão, diariamente, em sua vida profissional. A concepção teórica que embasa as 

metodologias ativas é o Interacionismo social (PIAGET apud LEFRANÇOIS, 2015; VYGOTSKY apud 

MOREIRA, 1999). Essa concepção entende o sujeito como um ser ativo, que constrói e se 

apropria de seus conhecimentos particulares a partir dos elementos e estímulos fornecidos por 

outras pessoas e pelo meio em que vive. De acordo com essa teoria, cabe ao professor estimular 

e oferecer várias opções de aprendizado e caminhos a fim de que o aluno construa seus 

conhecimentos por meio de um planejamento didático e pedagógico que facilite a 

aprendizagem. 

Nas metodologias ativas de aprendizagem, o aprendizado se dá a partir de problemas e 

situações reais e simuladas; os mesmos que os alunos vivenciarão depois na vida profissional, 

mas que serão confrontados, de forma antecipada, durante o curso. 

Considerando a ênfase do desenvolvimento ativo, o curso priorizará, enquanto 

estratégia, o estudo de roteiros práticos, estudos de caso, relatos de alunos de experiência 

adquiridas ao longo da vida, exploração de cenários e simulações para que os alunos estejam 

próximos destas experiências reais, tornando-os protagonistas de seu processo de ensino 
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aprendizagem. Os discentes desenvolverão, assim, ao longo de seu percurso acadêmico, várias 

atividades que poderão estimular e fortalecer as mais variadas competências de sua área de 

formação.   

Esse modelo de ensino facilita e favorece a autonomia intelectual dos estudantes na 

medida em que os convida a participar, ativamente, do processo de ensino-aprendizagem, 

tornando a sala de aula mais interativa e colaborativa, por meio de uma situação problema, 

escolha metodológica adequada e uma atividade verificadora de aprendizagem, detalhadas a 

seguir: 

● Situação-problema: nesse momento, o professor contextualizará, em uma 

preleção, determinado tema/tópico de acordo com o campo disciplinar em que 

atua. Esse momento não perfaz uma fala abstrata, mas, sim, significativa, 

reconhecível e articulável pelos alunos, uma vez que seu ponto de partida não 

é um silogismo dedutivo, mas um raciocínio indutivo impregnado pelas redes de 

vivências e relações de significado dos alunos que são catalisados por meio de 

uma situação-problema. O problema pode ser apresentado, também, pelo 

aluno que, com o tema de aula escolhido antecipadamente, sugere a 

problemática na sala de aula a partir de suas próprias experiências. Desse modo, 

a situação-problema poderá decorrer de uma leitura de jornal ou de qualquer 

outra mídia que será explorada por professores e alunos.  

● Definição da Metodologia: ao trazer à tona as vivências significativas, por meio 

da preleção e da situação problema, o professor orienta, auxilia, conduz e 

acompanha os alunos e alunas na busca pela resposta, mediando o processo de 

ensino e aprendizagem. Nessa etapa, são centrais as metodologias ativas que, 

partindo do protagonismo do aluno, permitem que esse explore e se engaje na 

temática da aula e, por conseguinte, participe da discussão e aplicação do 

conteúdo para solução do problema apresentado. 

● Atividade verificadora de aprendizagem: ao final de cada aula, é importante 

avaliar o aprendizado dos alunos. Dessa feita, toda aula é finalizada com uma 

atividade verificadora da aprendizagem, compreendendo um circuito 

compatível com a jornada de experiência do aluno. Essa avaliação será de 

natureza formativa ou diagnóstica, devendo servir para análise crítica do estágio 

de aprendizagem dos alunos e para tomada de decisões. Ela permitirá, ainda, 

verificar se o objetivo específico da aula foi plenamente atendido.  

O modelo de ensino e aprendizagem a IES defende parte da premissa de que o aluno é 

autônomo no seu processo de aprendizagem (PIAGET apud LEFRANÇOIS, 2015), aperfeiçoando 

suas competências a partir dos estímulos que lhe são apresentados na situação-problema, e, 

assim, construindo novas práticas, que serão as soluções para a questão apresentada.  

A escolha metodológica, permitir-lhes-á explicar, discutir e aplicar o que os alunos 

exploraram e, na atividade verificadora de aprendizagem de cunho diagnóstico, o professor 

poderá avaliar se o aprendizado, de fato, aconteceu entre os alunos da turma. 

Dessa feita, o modelo de aprendizagem se desdobra nos projetos pedagógicos dos 

cursos e, principalmente, nos planos de ensino de cada disciplina, cuja centralidade é a jornada 
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de aprendizado dos alunos, os quais deverão estar aptos, ao final de cada disciplina, a expressar 

competências necessárias à sua formação social, política, moral e profissional.  

Os planos de ensino refletem uma ementa que traduz a imagem do aluno egresso ao 

final de cada disciplina. Essa imagem é composta pelas competências que precisam desenvolver 

alinhadas às diretrizes curriculares nacionais e demais documentos constitutivos deste PDI.  

A ação perfaz o fazer (habilidade), o embasamento, o saber (conhecimento) e o 

propósito, a atitude (querer fazer). A metodologia baseada em competência adentra o plano de 

ensino e planos de aula. A visão geral da formação de competências desdobra-se em cada uma 

das aulas, em objetivos específicos, para que se consiga alcançar os objetivos da disciplina 

definidos no Plano de Ensino.  

O sujeito do objetivo são os alunos. São eles que devem ser capazes de realizar ações 

fundamentadas no conhecimento com vistas a um propósito.  

Nesse processo, é importante e significativo a compreensão de que, para que um 

conhecimento seja fixado, em primeiro lugar, deve ser significativo para quem está aprendendo. 

Em segundo lugar, o conteúdo precisa causar alguma emotividade. A emoção ajuda a fixar um 

conceito, já que afeto é o que move o desejo de aprender e a energia que se emprega em uma 

determinada atividade e no desejo de vê-la realizada.  

O modelo de ensino como já foi enfatizado, um modelo de aprendizagem baseado em 

competências. Essas são definidas, primariamente, pelas diretrizes curriculares do curso, além 

de demais documentos, pesquisas educacionais e contextos socioeconômicos que perfazem a 

construção do processo de aprendizagem, da realidade em que o curso intervém, seja espacial, 

social e temporalmente. 

É importante destacar que o modelo prevê o contínuo acompanhamento da sua 

implementação pelo coordenador de curso que deverá, juntamente com o Núcleo Docente 

Estruturante, estabelecer o plano estratégico de sua aplicação na forma dos propósitos da 

diretriz curricular do curso e dos objetivos específicos da IES.  

Para os professores, o modelo prevê a capacitação e desenvolvimento contínua parte 

da IES à formação e qualificação docente através do NAPED (Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente), a plataforma EDUCARE, que disponibiliza cursos online sobre 

metodologias ativas de ensino aprendizagem, e o DOCMED, curso de aperfeiçoamento em 

educação médica voltado para os docentes. 

Assim, os docentes poderão estar com constante renovação da sua formação, de forma 

a promover aprendizagem e o desenvolvimento do modelo de ensino-aprendizagem a 

metodologia de ensino baseada em competências. 

Os docentes são informados e acompanhados para que possam realizar, com o apoio e 

a orientação do NAAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico), atendimentos a estudantes com 

necessidades especiais. O processo de capacitação docente também observa o espectro da 

acessibilidade metodológica, pedagógica e atitudinal, de forma a assegurar amplo acesso aos 

alunos com necessidades educativas especiais. É parte da missão da IES promover a inclusão de 

pessoas com deficiência no processo de aprendizagem, moldando a metodologia para que essa 

seja adaptável e inclusiva às necessidades de alunos que apresentem tais desafios. 

No entanto, a contínua avaliação da metodologia deve ser realizada, também, por meio 

da participação democrática do corpo discente. Cabe a esse manifestar-se e compor, por meio 
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da pesquisa de autoavaliação institucional, da representação discente no Colegiado de Curso, 

bem como das entidades representativas, sua contribuição para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas aqui previstas, bem como a conformidade com a aplicação da 

metodologia.  

É importante que a governança do curso seja estabelecida entre coordenador, docentes, 

discentes, tutores e corpo administrativo de forma a refletir as competências aqui previstas na 

forma institucional.  

Assim, os alunos poderão desenvolver sua jornada, tendo a IES como referência de 

protagonismo e excelência humana. É de fundamental importância gerar o sentimento de 

pertença e apropriação da IES, sua comunidade que o acompanhará em toda a sua jornada ao 

longo da vida acadêmica. 

Por fim, o aprendizado dar-se-á pela prática proporcionada pelas oportunidades, pela 

discussão e aplicação da temática central exposta na situação-problema.  

Nesse processo, cooperar é aprender, uma vez que a resolução de um problema não é 

algo que se faz isoladamente. O trabalho em equipe é fundamental para que a socialização possa 

ocorrer. Na construção das estratégias de aprendizagem, a cooperação é central. Nesse aspecto, 

o desenvolvimento de confiança com a turma cultiva o propósito, que gera a energia e 

aperfeiçoa a colaboração interpessoal, garantindo aos alunos que aprendam a encontrar 

solução para os problemas apresentados a partir das diferenças de modelo mental de cada um. 

Os afetos exercem um papel central na aprendizagem, uma vez que permitem o 

desenvolvimento de confiança necessária ao propósito apresentado por cada competência. Isso 

é capaz de gerar a mobilização (energia) que, por meio da colaboração interpessoal, gera o 

desenvolvimento das competências objetivadas ao longo do curso.  

O modelo de ensino da IES baseado em competências, tem o aluno como protagonista 

e o professor como orientador e mediador. Juntos, em cooperação, os afetos são mobilizados 

para que as competências possam ser desenvolvidas.  Ademais, a cognição também é 

fundamental, uma vez que, se o aluno demonstrar algum problema cognitivo, não poderá 

aprender. Esse circuito de aprendizagem efetiva e afetiva perfaz a integralidade do curso. 

 

POLÍTICAS DE ENSINO PARA GRADUAÇÃO 

 

Na IES, as ações acadêmico-administrativas estão relacionadas com a política de ensino 

para os cursos de graduação e consideram a articulação entre graduação e pós-graduação, a 

atualização curricular sistemática, a oferta de componentes curriculares inovadores na 

modalidade a distância, a existência de programas de monitoria, de nivelamento, transversais a 

todos os cursos, de mobilidade acadêmica com instituições brasileiras ou internacionais, 

contando com a promoção de ações inovadoras, como o uso de metodologias ativas e a 

utilização de novas tecnologias. Esse contexto implica uma revisão da proposta curricular dos 

cursos de graduação da IES, do ponto vista das demandas socioculturais e políticas.  

Deve-se, em decorrência desse cenário, a importância do fortalecimento do uso de 

metodologias ativas e a utilização de novas tecnologias. Esse contexto implica uma revisão da 
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proposta curricular dos cursos de graduação, do ponto vista das demandas individuais 

socioculturais e políticas.  

A formação do sujeito, neste sentido, passa, necessariamente pela rediscussão de 

papéis sociais e sua relação com uma sociedade marcada pela globalização, pela intensa 

integração dos mercados e por profundas desigualdades sociais. Igualmente relevante é a 

preocupação com o desenvolvimento cognitivo e emocional do sujeito aprendente, o que, traz 

imensos desafios à formação de profissionais, determinando a necessidade de prepará-los para 

enfrentar as incertezas e os desafios que advêm da vida e da sociedade. 

A política da IES para o ensino de Graduação está orientada para o enfrentamento dessa 

realidade, buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da 

população, independentemente da origem econômica, racial, cultural e de suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, oferecendo uma formação ampla, 

voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de problemas do 

cotidiano.  

O ensino da Graduação está a serviço de uma formação generalista e plural, o que 

significa que a preparação para as habilitações profissionais específicas está assentada em 

conhecimentos sólidos e abrangentes, relacionados às diversas áreas do saber, fortalecendo o 

compromisso com uma educação transformadora, individual e socialmente atuante. Busca-se 

ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da ciência, de modo a 

assegurar o domínio de um campo específico do saber científico e profissional, apreendido a 

partir de suas articulações com o contexto social.  

Nessa perspectiva, os cursos de Graduação, orientados pelos seus projetos pedagógicos, 

em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional da IES e com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação, pretendem favorecer a formação de profissionais com 

uma visão ampla, crítica e desejo de aprender. 

Na Graduação, ensino, pesquisa e extensão estão articulados, integrando as três 

vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e diálogo com a sociedade. A 

integração da pesquisa nas atividades de ensino e a sua articulação com a pós-graduação podem 

ser constatadas pela relação teórico-prática que fundamenta o espírito investigativo, o 

desenvolvimento de trabalhos individuais e coletivos, com ênfase na resolução de problemas e 

da ação colaborativas, e pelo estímulo ao uso da tecnologia como sustentáculo do 

desenvolvimento das análises promovidas. A materialidade do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa pode ser observada a partir dos relatórios de Iniciação Científica e dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso, a depender do curso. 

Por sua vez, os Cursos incorporam atividades de extensão relacionadas à sua área de 

conhecimento, desenvolvendo ações comprometidas com a ampliação da cidadania. Assim, a 

articulação do ensino com a pesquisa liga o ensino à produção do novo conhecimento e ao 

método de sua produção, a articulação do ensino com a extensão relaciona a ética e os direitos 

humanos, conferindo sentido ao conhecimento socializado e produzido na instituição.  

As atividades desenvolvidas pelos cursos de graduação da IES, na modalidade presencial 

e a distância, têm como norte essas concepções e orientações. Para que o discente possa 

assumir uma opção profissional consciente e consistente, baseada no conhecimento de suas 
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aptidões, adotando postura de indivíduo crítico e cidadão comprometido com a transformação 

pessoal e social, a IES vem proporcionando-lhe nos cursos de Graduação:  

● Uma educação de natureza reflexiva, crítica e criativa, formadora do cidadão 

empreendedor, consciente do seu compromisso com os princípios humanísticos 

e   sociais e integrados à realidade histórico-social;  

● Uma sólida formação técnica como preparação para a prática, condição 

fundamental para a compreensão do mundo físico e social;  

● A valorização do pensamento científico e técnico nos estudos e trabalhos que 

desenvolver;   

● Uma aprendizagem comprometida com o processo de democratização e de 

autorrealização do alunado e que estimula a reflexão coletiva por meio do 

trabalho em equipe.  

Dessa forma,  os cursos de Graduação da IES pretendem garantir uma formação global, 

crítica e humanística, de modo a capacitar os alunos para o exercício da cidadania e para o 

enfrentamento da realidade, como sujeito capaz de compreendê-la e atuar no sentido de sua 

transformação 

Os Cursos da IES atendem ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação bem como a todos os dispostos legais vigentes estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Educação.  

Os projetos pedagógicos dos cursos têm como finalidade demonstrar como as atividades 

desenvolvidas no curso devem garantir o perfil desejado para o egresso e oportunizar o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à atividade profissional, por meio 

de perspectivas e abordagens contemporâneas de formação, pertinentes e compatíveis com 

referenciais nacionais e internacionais que possam fundamentar a formação do profissional 

crítico reflexivo, transformador da realidade em que vive e agente de mudança.  

Os Projetos Pedagógicos dos cursos têm, como paradigma, as relações entre homem, 

sociedade e cultura. Merece, ainda, destaque o estabelecimento de estratégias que indiquem o 

aluno como sujeito do processo ensino-aprendizagem, a articulação teoria/prática, a articulação 

da graduação com a pós-graduação, a diversificação dos cenários de aprendizagem, o uso de 

metodologias ativas, a indissociabilidade entre ensino/pesquisa e extensão, a flexibilização 

curricular, a interdisciplinaridade, a contextualização e a incorporação de atividades 

complementares na proposta curricular do curso.  

Os cursos da IES são um espaço de formação de cidadãos capazes de se adaptarem às 

exigências de um mercado que requer profissionais que possuam visão sistêmica e as principais 

competências técnicas e comportamentais de sua área de atuação. 

Assim, é necessário que se promova uma atualização constante dos currículos para que 

se mantenha uma sintonia com as demandas de mercado e projetos pedagógicos dos cursos 

que tenham como paradigma as relações entre homem, sociedade e cultura.  

É necessário ressaltar que todas as premissas defendidas devem ser o norte dos cursos 

da IES tanto na modalidade presencial quanto a distância. Como a missão dos cursos deve estar 

em consonância com a missão da IES, têm como compromisso a formação de profissionais com 

elevado nível de consciência crítica, ética e responsabilidade para atuarem cientificamente e 
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tecnicamente integrados com o meio ambiente e com o desenvolvimento social, econômico, 

local, regional e nacional.   

 

3.1.7 PERFIL DO EGRESSO  

 

A Estácio Juazeiro e seus cursos devem oportunizar aos egressos uma sólida formação, 

capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização 

dos fenômenos sociais, aliadas a uma postura reflexiva e visão crítica com ética, que fomente a 

capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e 

dinâmica, além da qualificação para o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 

Assim, os profissionais egressos dos cursos superiores da IES, na modalidade presencial 

e a distância, devem apresentar autonomia intelectual, atuação crítica, criativa e ética 

sintonizada com as necessidades locais, regionais e nacionais.  

Os egressos da Estácio Juazeiro devem ser capazes de: 

● Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural, utilizando suas competências para 

fomentar uma sociedade mais plural e diversa; 

● Respeitar as peculiaridades étnico-raciais, os direitos humanos e contribuir para o 

fortalecimento da cidadania; 

● Identificar e analisar os constantes desafios de sua profissão, implementando e 

desenvolvendo formas inovadoras de enfrentamento dos problemas, e sendo capaz de 

tomar as decisões necessárias;  

●  Ser capaz de aplicar, em seu campo de trabalho, os conhecimentos aprendidos no curso 

com flexibilidade e competência;  

●  Assumir posturas de liderança, consenso e valorização do trabalho cooperativo e em 

equipe;  

● Ser capaz de ter expressão verbal e escrita consoante com as regras da língua 

portuguesa;  

●  Ter comunicação interpessoal necessária ao desempenho de sua profissão;  

●  Demonstrar em sua atuação profissional posturas morais e éticas no exercício de um 

trabalho socialmente responsável;  

● Diagnosticar, analisar e intervir nos problemas apresentados na atividade profissional 

em diferentes contextos. 

Por fim, os egressos devem possuir uma visão global e sistêmica do mundo, 

desenvolvendo atitudes empreendedoras e ser capazes de se adaptarem à velocidade das 

mudanças globais, oferecendo respostas aos constantes desafios do mundo moderno para 

intervir na realidade em que está inserido. 
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3.1.8 SELEÇÃO DE CONTEÚDOS 

 

Antes de tudo, deve-se afiançar que as conquistas científicas no âmbito da pedagogia, 

definiram que os conteúdos não são mais um fim em si mesmos. Na verdade, são meios para 

que os objetivos educacionais sejam atingidos.  Como o ideal é a formação integral do educando, 

os conteúdos devem considerar as competências a serem adquiridas, tanto de conhecimento, 

como de habilidades e atitudes. 

Tendo em vista esse princípio, a seleção de conteúdos deve ter como critérios os 

seguintes, segundo Oliveira (2021): 

● Validade, em termos de confiança, representatividade e atualização; 

● Flexibilidade, enquanto sujeitos a modificações, adaptações, renovação e 

enriquecimento; 

● Significado, quando relacionado a experiências do aluno; 

● Possibilidade de elaboração pessoal, com condições de recepção, assimilação e 

transformação da informação pelo próprio aluno; 

● Utilidade, com potencial de aplicação a situações novas; 

● Viabilidade, passível de aprendizagem dentro das limitações de tempo e 

recursos disponíveis. 

A seleção dos conteúdos para a composição do currículo é realizada em cada curso de 

graduação com o envolvimento efetivo dos Coordenadores, Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

Professores e Colegiados dos Cursos. Desta forma, busca-se promover a organização e definição 

dos conteúdos de forma participativa, desenvolvendo reuniões de planejamento e trabalhos em 

grupos. A partir desse processo, os docentes devem realizar a necessária atualização dos 

conteúdos, levando em consideração não só as peculiaridades regionais, como também o 

conhecimento nas dimensões que envolvam as competências do saber, do saber fazer e do 

saber ser, tomando por base as DCNs dos cursos, que tratam das competências exigidas pelo 

exercício profissional. 

O processo de seleção de conteúdos prioriza critérios referentes à atualização científica 

dos conteúdos, sua representatividade e relação com os objetivos propostos nos PPCs dos 

cursos estabelecendo, assim, coerência entre os conteúdos e as necessidades do contexto atual, 

relacionando com as possibilidades de adaptação, reformulação e reconstrução dos conteúdos. 

Os referidos critérios exigem que os conteúdos estejam consoantes, tanto com o nível de 

compreensão intelectual do acadêmico quanto com os objetivos políticos definidos nas DCNs e 

neste PDI. 

Para que os alunos tenham contato com conteúdos recentes e inovadores, os cursos 

devem estimulá-los a assistirem a eventos com palestrantes que apresentem novas experiências 

e descobertas na sua área de formação, além de orientá-los para leituras de artigos atuais, seja 

virtual, seja por meio físico. Para isso, a IES provê convênios com bibliotecas de grandes centros 

acadêmicos. Ademais, o incentivo para intercâmbios entre Universidades, especialmente, do 

exterior, e para viagens culturais objetiva propiciar aos acadêmicos o contato com novos 

conhecimentos, saberes e práticas. 



Faculdade Estácio de Juazeiro 
PDI 2020-2024 

 

 

 96 

 

3.1.8.1 Organização de Conteúdos 

 

Para organizar os conteúdos é preciso seguir os critérios seguintes: 

● Sequência coerente com a estrutura e o objetivo da disciplina; 

● Ênfase no conhecimento complexo, na produção coletiva em lugar do indivíduo 

produtor. “Diferentes grupos, em diferentes situações, produzem ao mesmo 

tempo em espaços distintos. A produção do conhecimento é coletiva, pluri-

institucional, transnacional e simultânea. O conhecimento complexo é uma 

exigência do pensamento complexo, próprio da nossa época” (BERGER FILHO, 

p. 3, 2016). 

● Gradualidade na distribuição adequadas em pequenas etapas, considerando a 

experiência anterior do aluno; 

● Continuidade que proporcione a articulação com os conteúdos; 

● Integração de conteúdos disciplinares; 

● Distinção dos conteúdos essenciais. 

3.1.8.2  Educação das Relações Étnico-raciais e História e Cultura Afro-brasileira, 

Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Disciplina de Libras. 

 

Os temas relacionados a questões étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira, bem 

como educação ambiental e educação em direitos humanos devem ser tratados nos projetos 

pedagógicos de curso a partir desses objetivos: 

● Construção do sentimento republicano e igualitário atento às desigualdades 

sociais tornando o aluno apto a atuar juridicamente em defesa dos direitos da 

pessoa idosa, deficiente, das mulheres, e a população LGBTQI+; 

● Desenvolvimento do juízo crítico voltado para o reconhecimento das injustiças 

sociais e históricas que atingem a população negra, indígena e os povos 

tradicionais brasileiros e globais, de forma a promover a valorização da história 

e cultura da população africana, afro-brasileira, indígena e dos povos 

tradicionais; 

● Desenvolvimento da competência ética e responsável no exercício profissional 

e republicano, considerando e avaliando o impacto de suas atividades no 

contexto socioambiental, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da 

região na qual está inserido; 

● Formação de egressos comprometidos com a igual dignidade de animais 

humanos, não humanos e natureza, reconhecendo o valor intrínseco de cada 

entidade vivente, independentemente de sua utilidade econômica, para uma 

atuação ética e responsável com todas as entidades e futuras gerações.  

 

Os componentes curriculares dos cursos devem estabelecer forte compromisso com a 

Sustentabilidade, Meio-Ambiente, Inovação, Direitos Humanos, Educação das Relações Étnico-

Raciais e o ensino da História e Cultura afro-brasileira, brasileira e indígena. Esse compromisso 

é sobretudo demonstrado por meio dos objetivos do perfil do egresso, no qual os discentes 
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desenvolvem competências para aceitar a diversidade e o pluralismo cultural, utilizando suas 

competências para fomentar uma sociedade mais plural e diversa.  No mesmo sentido, caberá 

a esses implementar ações que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, 

respeitando as peculiaridades étnico-raciais, os direitos humanos e contribuindo para o 

fortalecimento da cidadania.  

Finalmente, os cursos oferecerão tópicos em Libras como disciplina optativa, conforme 

determina o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

 

3.1.9 ESTRUTURAÇÃO CURRICULAR  

 

Os cursos da Estácio Juazeiro apresentam, em suas propostas, uma Concepção de 

Currículo articuladora da relação teoria e prática, em um planejamento de ensino organizado, 

com orientações para aglutinar programas e sistematizar os projetos de iniciação científica, 

desenvolvidos pelo corpo docente e discente e a implementação da interdisciplinaridade entre 

os cursos oferecidos. Além disso, respeitadas as exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos diferentes cursos, a estrutura curricular dos cursos contemplará horas de Estágio, Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) e Atividades Complementares 

A organização do currículo obedece aos princípios de flexibilização, 

interdisciplinaridade, contextualização, relação teoria e prática, indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. A matriz curricular do curso deve ser concebida como um conjunto 

integrado e articulado de situações organizadas de modo a promover aprendizagens 

significativas e seus conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de 

competências que ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma 

crítica e dinâmica. 

Além disso, respeitando as características de cada curso, o currículo pode ser organizado 

em torno de módulos ou trilhas de aprendizagem constituídos (as) por disciplinas, que, quando 

cumpridas com sucesso, podem ensejar certificações intermediárias a ponto de favorecer a 

qualificação para determinadas funções. 

Busca-se, também, promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do 

espírito coletivo e direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade regional e 

local. 

Na elaboração da estrutura curricular foram adotados, também, princípios que 

promovem a organização do curso partindo do geral para o específico, em níveis crescentes de 

complexidade e em sucessivas aproximações. Assim, uma sequência de conhecimentos definirá 

os objetivos a serem alcançados - novos conhecimentos e habilidades (cognitivos, afetivos e 

psicomotores) são introduzidos em momentos subsequentes, reforçando o que já se sabe e 

mantendo as interligações com as informações previamente aprendidas. Desse modo, o 

estudante vai gradualmente se apropriando do conhecimento, desenvolvendo novas 

habilidades e atitudes em uma maior amplitude e profundidade, havendo uma concentração 

maior de disciplinas específicas à medida que o estudante vai avançando no curso, sempre 
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buscando a articulação entre teoria e prática desde o início da formação acadêmica, por meio 

da metodologia de ensino adotada. 

As disciplinas serão desenhadas para formar o profissional do século XXI, inserido numa 

sociedade digital, que exige formação multidisciplinar, e contemple todo conteúdo necessário à 

resolução de problemas de natureza prático-profissional que dialogam com aspectos sociais, 

políticos, culturais, éticos e geoambientais.  

Finalmente, respeitadas as exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

diferentes cursos, a estrutura curricular dos cursos contemplará horas de Estágio, Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) e Atividades Complementares. As disciplinas são distribuídas entre 

disciplinas gerais e específicas, obrigatórias e optativas, estágio, trabalho de conclusão de curso 

(exceto medicina). 

 

3.1.9.1 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

 

Para integralização curricular, o aluno terá de demonstrar cumprimento da frequência 

no ensino presencial e nota mínima exigida nos documentos legais por disciplina, além de 

cumprir trabalhos e atividades obrigatórias, tais como TCC, Estágio e/ou Atividade 

Complementar de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas do curso. A 

Instituição, no entanto, tem como política aceitar outras formas de integralização curricular 

desde que não firam a legislação nacional e regimental. Caberá aos Colegiados definir essas 

outras oportunidades diferenciadas de integralização curricular.   

 

3.1.10 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

 

Como princípios metodológicos citem-se a interdisciplinaridade, a flexibilidade, a 

relação teoria e prática, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, contextualização 

e acessibilidade metodológica definidas a seguir. 

 

3.1.10.1 Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade propicia o diálogo e integração entre os vários campos do 

conhecimento. Ela busca superar uma organização curricular tradicional, que coloca as 

disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do 

conhecimento pelo aluno e o desenvolvimento das competências previstas no projeto 

pedagógico. A interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão contextualizada e 

uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente na 

construção do saber.  

A integração entre as disciplinas do currículo propicia condições para a pesquisa e para 

a criação de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a complexidade da 
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realidade. Propicia, também, a reorganização e a recomposição dos diferentes âmbitos do saber 

por meio do estabelecimento de intercâmbios cognitivos. 

Inclusive a introdução de disciplinas que trabalham temas sob enfoques diferentes 

(como as chamadas “interdisciplinas”) pode e deve ser prevista nas matrizes curriculares. 

A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a 

compreensão da relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, 

consequentemente, os processos de intervenção, a busca por soluções e a proposição de novas 

estruturas e modelos de negócios. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o pensamento 

em novas bases, recuperando dimensões como a criatividade, o empreendedorismo, a 

imaginação, a capacidade de lidar com a incerteza, características tão necessárias se 

considerada a velocidade das transformações do mundo contemporâneo, além da capacidade 

de tomar decisões pautadas na ciência e na ética.  

O egresso do curso vai atuar em espaços de interação e colaboração, por isso, é de 

grande importância que, em uma sala de aula, o discente seja estimulado a desenvolver o 

pensamento colaborativo. Se os alunos forem estimulados a resolver problemas dentro da sua 

realidade profissional, considerando cenários multivariáveis e de forma interdisciplinar, os 

professores poderão verificar se os conceitos envolvidos com o problema foram apreendidos, 

se as abordagens ou soluções propostas para os problemas apresentados são aceitáveis e se as 

competências foram desenvolvidas.  

Um educador pode influenciar diretamente a visão dos educandos sobre o mundo e 

formar indivíduos cidadãos críticos. Como mediador do conhecimento, precisa lidar com 

diferentes situações de aprendizagem em um grupo, pois, uma sala de aula é um espaço onde 

ocorre o processo ensino/aprendizagem e nela os indivíduos vão interagindo, abrindo espaços 

para o diálogo, tornando-se mais atuantes e participativos e é isso que propicia um ambiente 

favorável ao conhecimento. É no espaço educacional que encontramos uma complexidade de 

relações e atuações diversas, que implicam experiências, muitas vezes, complexas e 

contraditórias, refletindo diretamente nas ações que refletem a prática pedagógica de cada 

professor. Nesse sentido, a criação de um espaço interativo e colaborativo de aprendizagem, 

cujos temas são tratados de forma interdisciplinar, é o que leva ao engajamento maximizando 

o poder criativo do aluno.  

A operacionalização da interdisciplinaridade ocorre, portanto, por meio:  

● Da seleção, na matriz curricular, de disciplinas que abordam vários pontos de 

vista sobre o mesmo tema e áreas afins. NO curso de medicina ocorre por meio 

do Eixo Seminário Integrado; 

● Dos projetos de pesquisa e extensão; 

● Das AACs (Atividades Acadêmicas Complementares); 

● Das atividades práticas curriculares; e 

● Dos trabalhos avaliativos que integram os planos de ensino das disciplinas.

  

3.1.10.2 Flexibilidade 
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A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o 

desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu 

campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos, 

habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. 

A flexibilização do currículo caracteriza-se pela verticalidade, horizontalidade e 

adaptação curricular. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber 

ao longo do período de formação. Esta flexibilização consolida-se por meio da integração de 

diferentes cursos em torno de determinadas disciplinas, garantindo ao aluno interação com 

discentes que possuem outros saberes, ampliando, assim, sua visão de mundo. Cada aluno trará 

para a realidade da sala de aula seu conhecimento e sua história de vida e colaborará para que 

todos tenham uma visão melhor das temáticas discutidas em cada componente curricular do 

curso.  

A integração disciplinar tem como referência a possibilidade de viabilizar a estruturação 

de conceitos que transcendem os limites de um campo de saber, propiciando a articulação da 

identidade dos diferentes cursos e com a diversidade dos distintos saberes científicos. Essa 

integração tem como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão abrangente de conteúdos 

temáticos comuns que compõem os vários campos do saber; estimular o conhecimento e a 

aquisição de uma visão crítica que lhes permita transcender o seu campo de atuação 

profissional. Além disso, entende-se por flexibilização curricular também a escolha do aluno pela 

disciplina que deseja cursar no momento, criando sua própria trilha de aprendizagem e se 

responsabilizando pela sua aprovação. Nesse caso, o Coordenador do Curso deve, no ato de 

matrícula, esclarecer as possíveis dificuldades que o aluno vier a ter na sua empreitada, 

oferecendo, inclusive, alternativas para vencer essas dificuldades, tais como serviço de 

monitoria, aulas em outro horário etc. 

A flexibilização curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento, para fins de 

integralização do curso, de várias atividades acadêmicas complementares importantes para sua 

formação que constituem o pilar de apoio para diversidade, proporcionando o cenário no qual 

o aluno possa, de fato, ter à disposição as variadas alternativas de percurso curricular.  

Essa flexibilidade curricular horizontal também ocorre por meio do Projeto 

Certificações, que garante aos alunos, após a conclusão de disciplinas específicas, uma 

Certificação que comprova o desenvolvimento de determinadas competências ao longo do 

curso, potencializando sua empregabilidade.  

A adaptação curricular exige a revisão constante dos Planos de Ensino e Planos de Aula 

produzidos pelos professores com o objetivo de adequação e ajustes necessários que serão 

fundamentais no processo de desenvolvimento do aluno. Além disto, a cada semestre novas 

Atividades Acadêmicas Complementares também são propostas para que os alunos possam se 

manter atualizados no cenário de sua profissão.  

 

3.1.10.3 Relação Teoria e Prática 
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A Instituição busca o conhecimento por meio da relação teoria e prática. Se o 

conhecimento estabelece o conteúdo, a sua confirmação enquanto valor de verdade ocorre 

mediante a sua aplicação prática. Nesse sentido, as disciplinas do currículo deverão procurar 

estabelecer essa relação na sua operacionalização em sala de aula. É assim que o aluno aprende 

e memoriza, com mais facilidade, o que aprendeu. Alfredo César Antunes (2021, p. 1) 

fundamenta essa forma de pensar relembrando os estudos em Kant, tal como segue:  

 Para Kant (séc. XVIII) a estrutura da razão é inata, vem antes da experiência e não 

depende dela (a priori) e a experiência (a posteriori) fornece conteúdos (matéria do 

conhecimento) para a razão que fornece a forma necessária e universal do conhecimento. 

Assim, a estrutura da razão é inata e universal, enquanto os conteúdos são empíricos que podem 

variar no tempo e espaço, transformar-se e revelarem-se falsos a partir de novas experiências 

(CHAUÍ apud ANTUNES, 2021). 

Percebe-se que a partir de Kant fica mais claro o papel da experiência para a produção 

do conhecimento e elaboração de conceitos. A percepção recebe conteúdo da experiência e a 

sensibilidade realiza a organização espaço-temporal. E, o entendimento organiza as percepções 

em categorias e fórmula os conceitos. O conhecimento racional é a síntese realizada entre uma 

forma universal inata e um conteúdo particular oferecido pela experiência, ou seja, pela relação 

entre teoria (conceito) e prática (Id.) 

 

3.1.10.4 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

A Instituição adota como premissa a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.  Com essa finalidade, as aulas se caracterizam metodologicamente por explorar 

situações-problema que encaminham os atores do processo de ensino-aprendizagem para a 

pesquisa e a extensão. As atividades de pesquisa atualizam o ensino e possibilitam, além da 

reflexão, a solução para os desafios da comunidade, provocando atividades extensionistas e de 

construção de um novo ambiente local e regional. 

As atividades de extensão dão suporte às atividades de ensino e de pesquisa, permitindo 

reavaliar ações e possibilitando avanços pois aguça a criatividade. É assim que o estudante 

conseguirá uma formação integral, tanto pessoal quanto profissional. 

Dessa forma, todas as disciplinas dos cursos deverão provocar essa indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão e o farão por meio de metodologias ativas que alimentam a 

autonomia, a criatividade e a integração entre os diversos saberes. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é praticada na Instituição como 

modelo didático-pedagógico, ou seja, ela não se realiza tão somente por meio de projetos de 

pesquisa e de extensão institucionalizados, haja vista a ênfase no emprego da técnica da 

problematização nas aulas. Esses projetos, na verdade, são o que traduz a Instituição como um 

centro do saber e do avanço do saber aliados às atividades da sala de aula, cujo objetivo 

precípuo é desenvolver no aluno a curiosidade pelo saber e por novas descobertas. 
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3.1.10.5 Contextualização  

 

Por contextualização entende-se a propriedade de vincular o conhecimento a sua 

origem e aplicação para prover necessidades pessoais, profissionais e de região.  A LDB 9.394/96 

estabelece, no artigo 28, que os projetos pedagógicos deverão contemplar a contextualização 

do ensino, de modo que se levem em conta o cotidiano e a realidade de cada região em que a 

IES estiver inserida, as experiências do aluno e a futura área de atuação. 

A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos 

alunos e do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades 

curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto social.  

Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-aprendizagem 

à realidade local e regional, articulando as diferentes ações curriculares às características, 

demandas e necessidades de cada contexto. Buscam-se ainda desenvolver estratégias para 

articular o processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida 

aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes.  

Nessa perspectiva, as práticas curriculares implementadas na Instituição estão pautadas 

no conhecimento das características dos alunos, procurando respeitar sua personalidade e sua 

identidade. Parte-se do reconhecimento da capacidade de o aluno construir seu caminho, de 

ser ator e autor de suas práticas e reflexões, permitindo que ele se aproxime do objeto de 

conhecimento de forma autônoma e contextualizada.  

Espera-se, com os processos de contextualização curricular, favorecer o processo de 

aprendizagem dos alunos, contribuindo para a formação de profissionais capazes de atuar em 

uma realidade em constante transformação. Com base nesses princípios, são organizados os 

currículos dos cursos, com intenção de promover a produção e construção do conhecimento de 

modo sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e 

interdisciplinar. 

Cabe ainda, ressaltar que a Estácio Juazeiro com apoio na concepção da aprendizagem 

de Vygotsky o qual ensina que as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento 

resultam marcadamente das atividades adquiridas na vida social e cultural. Assim, a forma de 

pensar e de aprender vai depender fortemente das experiências pessoais e sociais vividas. 

Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel fundamental, 

uma vez que formas avançadas de pensamento são transmitidas através de palavras. Portanto, 

pensamento e linguagem se inter-relacionam. A Estácio Juazeiro, tomando por referência a 

compreensão de que a linguagem tem um importante papel na formação do pensamento, a IES 

definiu a disciplina Aperfeiçoamento da linguagem incluída na matriz curricular de todos os 

cursos, na expectativa de favorecer as habilidades cognitivas de seus alunos, buscando ampliar 

sua capacidade de reflexão e crítica, contribuir para o desenvolvimento das competências 

comunicativas e favorecer a centralidade da construção de seu próprio conhecimento. 

 

3.1.10.6 Acessibilidade Metodológica 
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A inclusão de alunos com necessidades especiais e altas habilidades/superdotação 

representa um grande desafio ao Ensino Superior, uma vez que as instituições têm o dever de 

implementar ações planejadas que garantam uma educação de qualidade para todo o seu 

público discente.   

Vários documentos têm anunciado o direito de todos à educação. No plano 

internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), no seu artigo 7º, preconiza: 

“Todos são iguais perante a Lei. Todos têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da 

lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”  

Segundo à Organização das Nações Unidas – ONU, os direitos humanos incluem o direito 

à vida e à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação. Todos 

merecem estes direitos, sem discriminação. 

Do ponto de vista nacional, a Constituição Federal Brasileira (1988) e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) estabelecem que a educação é um direito público 

subjetivo, garantindo atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. A referida lei orienta o acesso e a permanência das pessoas com 

deficiências nos sistemas de ensino. 

No âmbito da competência do Ministério da Educação, a Portaria nº 3.284, de 07 de 

novembro de 2003, normatiza os “requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiências, para 

instruir processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de 

instituições”, determinando as condições que devem ser cumpridas para garantir ao aluno com 

necessidades educacionais especiais o pleno direito à educação, atendendo, desta forma, ao 

princípio da inclusão, tal como consagrada na Declaração de Salamanca, de 1994, que 

representa um marco para a Política Educacional Brasileira, já que a partir deste documento 

todas as instituições de ensino passam a oferecer uma educação na perspectiva inclusiva. 

Importante mencionar o Decreto nº 5296 de 02 de dezembro de 2004, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida, bem como o Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999, que 

regulamenta a Lei nº 7853 de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional de 

integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Ressalta-se, também, o Decreto nº 5626 de 22 

de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000.  

Ingressou, também, no ordenamento jurídico brasileiro, como Emenda Constitucional, 

nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição, a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Nova York, 2007), promulgada pelo 

Decreto 6.949, de 25/08/2009. 

Ainda em 27 de dezembro de 2012, foi promulgada a Lei nº 12.764 que instituiu a 

Política de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.  

Em continuidade aos marcos legais, para garantir o direito à educação de todos, em 6 

de março de 2012 foi aprovado o Parecer CNE/CP/nº 8/2012 que instituiu as Diretrizes Nacionais 

para Educação em Direitos Humanos.  



Faculdade Estácio de Juazeiro 
PDI 2020-2024 

 

 

 104 

 

No âmbito do Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) publicou, em julho de 2013, os “Referenciais de acessibilidade na Educação 

Superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior”. 

A Lei n.º 13005 de 25 de junho de 2014 aprovou o Plano Nacional de Educação – 

2014/2020, que, entre outras determinações, dispõe sobre a educação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais nos diferentes níveis e graus de ensino. 

Por fim, a Lei n.º 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando a sua inclusão social e cidadania. No capítulo IV, a educação constitui um direito da 

pessoa com deficiência, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e a 

possibilidade do aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, 

segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

Não há dúvida, portanto, de que as pessoas com deficiência e necessidades educativas 

especiais necessitam de um acesso igualitário ao conhecimento. Isso exige que as instituições 

de ensino Superior assumam uma postura inclusiva de amplo espectro (acessibilidade atitudinal, 

física, digital, comunicacional, pedagógica etc.), adotando medidas que vão além da dimensão 

arquitetônica, perpassando pelo campo curricular, das metodologias, práticas avaliativas e de 

convívio social.  

Dotar as instituições de educação superior (IES) de condições de acessibilidade é 

materializar os princípios da inclusão educacional que implicam assegurar o acesso e 

potencializar as condições plenas para a participação e aprendizagem a todos os estudantes. 

O aumento crescente de concluintes com deficiências e outros com necessidades 

educacionais especiais que são relacionados para a realização do ENADE – Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes demonstra, também, a importância do fortalecimento e 

consolidação da política de inclusão do país. 

Assim, a inserção desse alunado nos espaços educacionais comuns exige das instituições 

novos posicionamentos e procedimentos de ensino baseados em concepções e práticas 

pedagógicas mais assertivas, acompanhando os avanços conceituais e teóricos advindos das 

teorias educacionais. Nesta linha, cabe à IES promover as mudanças requeridas, como, por 

exemplo, a organização e implementação de núcleos de acessibilidade para estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, em 

consonância com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  

Neste sentido, a IES vem consolidando seus esforços no sentido de prover a unidade de 

recursos tecnológicos que apoiem o fazer docente e permitem maior autonomia dos alunos para 

a participação efetiva na sala de aula, bem como nos seus estudos individuais.  

Esse padrão, assim que implementado e validado, assegura e garante que qualquer 

deficiente, em diferentes níveis, consiga navegar, interagir e obter as informações da mesma 

maneira que pessoas sem deficiência.  

Demais disso, atualmente, existem softwares como o Dos-Vox e o NVDA (Acesso Não-

Visual ao Ambiente de Trabalho), leitores de tela que descrevem o conteúdo por meio de 

audiodescrição são instalados em todos os computadores dos laboratórios de informática e em 
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computadores disponíveis na biblioteca, tanto na recepção, como em sala específica para 

utilização individual ou em grupo.  

Quanto à infraestrutura, a IES possui tapete tátil, sinalização de salas e andares em 

braile, cadeiras reservadas, carteiras para obesos, mesas adequadas aos alunos cadeirantes, e 

sinalização apresentando rampas, elevadores, ausência de degraus, sanitários para pessoas com 

deficiência e vagas de estacionamentos demarcadas e sinalizadas. 

Como se observa, as metodologias de aprendizagem são priorizadas por meio de 

adequações curriculares de pequeno e grande portes que envolvem desde a acessibilidade física 

à interação com os alunos na sala de aula. A Comunidade Acadêmica, em especial os 

professores, concebem o conhecimento, a avaliação e a inclusão educacional; promovendo 

processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e a utilização de recursos a fim de 

viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.  

Os docentes são orientados para, se necessário, ajustarem o tempo previsto para as 

unidades curriculares ou atividades, bem como para a utilização de procedimentos 

metodológicos diferenciados necessários à aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Essas estratégias promovem, concomitantemente, acessibilidade 

metodológica e atitudinal frente aos alunos com necessidades educacionais especiais.  

O projeto pedagógico materializa o compromisso institucional com a inclusão, igualdade 

no acesso e permanência na IES, além do tratamento igualitário de todos os discentes, 

atendendo-os dentro de suas individualidades e limitações, por meio da prática docente.  

Antes de mais nada, entende-se que o papel do educador não é simplesmente 

aperfeiçoar os alunos mais talentosos, mas, sim, proporcionar um ambiente para que todos 

tenham oportunidade de descobrir onde podem encontrar as suas maiores potencialidades, 

favorecendo um processo de ensino-aprendizagem democrático e inclusivo. Dessa forma, os 

alunos terão uma formação mais ampla, tornando-se, assim, cidadãos virtuosos que realmente 

contribuirão para uma sociedade melhor.  

Os professores participam de programas específicos de qualificação profissional para 

aprender a reconhecer que a sala de aula é caracterizada pela diversidade, afinal, cada aluno 

expressa à sua maneira de aprender e, nesse contexto, cabe ao docente oferecer aos alunos que 

não apresentam condições físicas, cognitivas e sensoriais condizentes para o acompanhamento 

do currículo regular, estratégias mais personalizadas customizadas à sua realidade. Seguindo 

ainda, são oferecidos aos docentes cursos de libras para que eles possam dialogar com os alunos 

que demandam este tipo de acompanhamento de forma mais assertiva.   

Para os alunos com necessidades educacionais especiais, a flexibilização curricular 

acontece, também, por meio da ampliação ou redução do tempo de integralização do curso. A 

ampliação considera especificidades e o tempo de aprender de alunos com necessidades 

educacionais especiais, além do compromisso institucional de incluir todos os demais alunos 

que venham a enfrentar algum tipo de limitação cognitiva no que refere ao processo ensino-

aprendizagem. Já redução pode acontecer para alunos com altas habilidades/superdotação, 

caso comprovado extraordinário aproveitamento, conforme previsto nos termos do art. 47 da 

LDB n.º 9.394/96.  

A partir dessas reflexões, a IES se compromete com as seguintes políticas: 

● Respeitar o direito de todos à educação, sem discriminar pessoa alguma; 
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● Favorecer um ensino-aprendizagem democrático e inclusivo; 

● Garantir atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades 

educacionais especiais;  

● Assumir uma postura inclusiva de amplo espectro (acessibilidade atitudinal, física, 

digital, comunicacional, pedagógica etc.), adotando medidas que vão além da dimensão 

arquitetônica, perpassando pelo campo curricular, das metodologias, práticas 

avaliativas e de convívio social; 

● Implementar ações planejadas que garantam uma educação de qualidade para todo o 

seu público discente; 

● Oferecer curso de Libras aos docentes. 

3.1.11 PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

O Modelo de avaliação da Estacio Juazeiro é baseado na premissa de que o aluno é 

autônomo no seu processo de aprendizagem (PIAGET apud LEFRANÇOIS, 2008), aperfeiçoando 

suas competências a partir dos estímulos que lhe são apresentados durante o curso das 

disciplinas práticas e teóricas, permitindo a construção de soluções para os problemas que irão 

enfrentar em sua jornada de aprendizagem a partir  das dimensões interdependentes em que 

viverão enquanto cidadãos (esfera Política), indivíduos (esfera Ética) e profissionais (esfera do 

Mercado e Economia). O processo avaliativo possui, principalmente, cunho diagnóstico, que 

permite acompanhar o desenvolvimento coletivo e individual dos estudantes à medida que 

compreende uma série de caminhos possíveis para sua realização. 

A palavra avaliação contém a palavra “valor” acrescida da palavra “ação” e, dessa forma, 

reconhece-se que avaliar é também atribuir valor, embora se saiba que valores são conteúdos 

culturais e esses estão sempre em movimento. Para Luckesi (2002, p.69) “Avaliação é um juízo 

de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão”. Essa afirmação 

reforça a ideia de que, na avaliação sempre será preciso consenso para que sejam definidos os 

valores como ‘qualidade’ e o que é ‘relevante’ para alcançar essa qualidade. Por isso, a proposta 

de avaliação exige compreensão da realidade; compromisso com a missão, visão e os valores da 

instituição; concepção do modelo de sociedade que se pretende construir; e preocupação com 

a formação do indivíduo numa perspectiva emancipatória. 

Por sua vez, a perspectiva emancipatória privilegia a avaliação processual, em que o 

docente considera o desenvolvimento do estudante ao executar as diversas tarefas realizadas, 

acompanhando e fazendo considerações relevantes para um processo de reconstrução e 

aprimoramento do saber. Para tanto, os instrumentos devem ser diversificados, contínuos e 

imanentes à realidade dos alunos e sua diversidade. Dentro dessa perspectiva, o sistema 

avaliativo no Aura privilegia formas de avaliação formativas, competentes para analisar e avaliar 

o processo de aprendizagem discente, permitindo a sua autocompreensão sobre os estágios de 

desenvolvimento em que o aluno se encontra; e a avaliação somativa focada nos resultados 

desse processo. 

Dessa forma, a avaliação, para a IES, segue as seguintes diretrizes: 
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● O aluno é o protagonista-autônomo do processo de ensino-aprendizagem e o docente, 

o mediador; 

● O aluno e o professor avaliam as atividades discentes em cooperação; 

● O sistema avaliativo privilegia formas de avaliação formativas e processuais, 

competentes para analisar e avaliar o processo de aprendizagem discente,  

● A avaliação deve ser, também, diagnóstica e somativa, com foco nos resultados do 

processo de ensino-aprendizagem; 

● O processo avaliativo deve permitir ao aluno a autocompreensão do seu estágio de 

desenvolvimento com possibilidades de uma revisão de processos para atingir níveis de 

desempenho mais altos. 

3.1.11.1 Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos Processos de Ensino-

aprendizagem da medicina 

 

A avaliação é um processo que faz parte da ação educativa, ocorrendo de forma 

contínua e sistemática ao longo da formação do estudante. Tem caráter mediador entre o 

estudante e o conhecimento, formando par dialético com os objetivos de aprendizagem, de 

modo que os aspectos formativo, diagnóstico e somativo, em relação dialética, devam propiciar 

o redirecionamento das atividades propostas como forma de garantir o alcance dos alunos em 

relação aos objetivos do Curso e a aprendizagem dos componentes curriculares. 

Os instrumentos de avaliação, bem como os critérios de correção, são elaborados pelos 

professores, de acordo com a proposta de trabalho desenvolvida, ao longo do período letivo a 

que se referem. A utilização de diferentes instrumentos de avaliação é recomendada como 

forma de garantir tanto o processo contínuo da avaliação, como a utilização de diferentes 

formas de expressão dos conhecimentos adquiridos e construídos; as dúvidas se constituem 

como elementos redirecionadores do planejamento, no sentido de possibilitar a aprendizagem 

dos acadêmicos. Assim, podem ser utilizados instrumentos tais como: seminários, atividades de 

campo, atividades coletivas e individuais realizadas em sala-de-aula ou extraclasse, projetos de 

pesquisa e extensão, provas, atividades escritas, júri-simulado, avaliação oral, estudos de casos, 

enfim, trabalhos relacionados aos objetivos e conteúdos efetivamente trabalhados nos diversos 

componentes curriculares. 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, 

da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das 

necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente 

explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. Isso 

permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos alunos, com 

atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. 

Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece 

o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de 

uma autonomia intelectual e uma visão de sua própria formação. 

Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso 

formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: 
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Avaliação diagnóstica – momento em que podemos conhecer o que os acadêmicos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem e suas 

expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, pelos 

professores, por meio de observação e registros; 

Avaliação formativa – é realizada ao longo do processo, observado o desempenho 

revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas 

pelos acadêmicos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover 

estratégias de intervenções pedagógicas diferentes; 

Avaliação somativa – é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, 

nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade de 

avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados 

de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para a 

tomada de decisão acerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil 

profissional desejado. 

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do 

profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos acadêmicos. A avaliação é vista como 

um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. 

Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o 

acadêmico produz, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços 

sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de 

registrar os resultados obtidos pelos acadêmicos. 

Baseada nestes princípios avaliativos, a Estácio Juazeiro define as seguintes ações 

preferenciais no desenvolvimento de seu processo de avaliação: 

• Avaliar o aluno através de múltiplos instrumentos que permitam indicar os 

conhecimentos construídos pelos discentes, entre eles: produções textuais, 

orais, pesquisas, relatório de atividades, provas de caráter operatório, e 

registros da participação dos alunos em dinâmicas de sala de aula;  

• Utilizar, na construção dos instrumentos de avaliação, os referenciais 

estabelecidos na matriz de competências, habilidades e conteúdos 

curriculares desenvolvidos;  

• Estabelecer, para cada período no curso de medicina a aplicação de no mínimo 

duas, entre três, verificações da aprendizagem: PR1 e PR2, e PF;  

• Atribuir ao professor a elaboração, aplicação e julgamento da avaliação de 

rendimento escolar e das atividades acadêmicas dos cursos, programas e 

projetos;  

• Realizar a avaliação do desempenho escolar de forma global e por disciplina, 

incidindo sobre a mesma a frequência, considerando o critério legal da 

frequência igual ou superior a 75% por disciplina, e o aproveitamento (para a 

aprovação na disciplina, o rendimento acadêmico deverá ser igual ou superior 

a 7,0), conforme disposto no Regimento da IES. 
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No curso de Medicina, seguindo as regras gerais da Instituição, a aprovação do aluno 

em cada disciplina é feita por meio de 2 (dois) critérios: assiduidade e rendimento acadêmico. É 

considerado aprovado, por assiduidade, o aluno que comparecer a um mínimo de 75% (setenta 

e cinco por cento) das atividades de cada disciplina.  

A aferição do rendimento acadêmico é realizada através dos vários instrumentos em 

cada disciplina. Em cada período são atribuídos dois graus (PR1 ou 1ª Avaliação e PR2 ou 2ª 

Avaliação) ao aluno. Cada grau é composto, no mínimo, por uma avaliação, podendo ser 

utilizado vários instrumentos de avaliação, como provas teóricas, práticas, testes, apresentação 

de casos clínicos, etc. A Média Parcial (MP) do semestre é obtida através da média aritmética 

dos dois graus. É considerado aprovado e dispensado da Avaliação Final, em cada disciplina, o 

aluno que tiver obtido média parcial (semestral) igual ou superior a 7,0 (sete).  

Atualmente adotamos o seguinte critério: a nota da PR2 é composta 80% pela nota da(s) 

avaliação(ões) da disciplina e 20% pela nota da disciplina de Seminários integrados do período 

em que estiver cursando concomitantemente. Caso o aluno não esteja matriculado ou aprovado 

nesta, a nota de PR2 será composta integralmente pela nota da(s) avaliação(ões) da disciplina. 

Deverá submeter-se à Avaliação Final, de conteúdo cumulativo, em cada disciplina, o 

aluno que tiver obtido média parcial (semestral) inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 4,0 

(quatro). Não será concedida segunda chamada à Avaliação Final. Ficará aprovado o aluno que 

obtiver Média Final igual ou superior a 5,0 (cinco), calculada pela média aritmética entre a média 

parcial (semestral) e a nota da avaliação final. Será reprovado o aluno que, mesmo obtendo 

média final igual ou maior que 5,0 (cinco) não alcançar a nota mínima exigida para a avaliação 

final - 4,0 (quatro). 

A Prova Substitutiva no curso de medicina é realizada, excepcionalmente e, 

considerando-se as graves repercussões ao impedimento do acesso dos alunos ao Internato, 

será autorizado que: no último período anterior ao Internato, em caso de reprovação em 2 

disciplinas cursadas neste período, e após a realização da Prova Final, o estudante terá direito 

de realizar nova prova no “padrão Prova Final”. A nota obtida irá substituir o grau previamente 

conseguido na prova final, e realizada nova Média Final. No entanto, não será autorizada a 

realização desta “Prova Final Substitutiva” se o aluno for REPROVADO por frequência ou com 

Média Final inferior a 4,0 (quatro). 

A prova em 2ª chamada será de conteúdo cumulativo e poderá ser realizada sob a forma 

de exame oral, de acordo com o Calendário Acadêmico. Conforme o regimento da Faculdade, 

não será concedida 2ª chamada à prova final.  

Só será permitida a realização de 1 (uma) das avaliações em 2ª chamada PR1 ou PR2 

(reunidas as provas teóricas, práticas, testes, exercícios), em cada disciplina. Caso falte nas duas 

avaliações, será lançado grau zero em uma delas. 

3.1.12 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS NO CURSO DE MEDICINA 

 

O processo de aproveitamento de estudos relativos a disciplinas cursadas em outra IES, 

conforme previsto em Regulamento próprio do curso, contempla dados relativos à equivalência 

de conteúdos e de carga horária entre as disciplinas cursadas e objeto de aproveitamento. A 
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dispensa será autorizada quando o conteúdo da matéria cursada for equivalente ao da disciplina 

objeto de dispensa e/ou a carga horária da disciplina cursada for igual, superior, mas nunca 

inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina objeto da dispensa. 

 

3.1.13 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS 

 

Por práticas inovadoras entendem-se aquelas medidas pedagógicas que acompanham 

as mudanças do mundo moderno. A Instituição trabalha as metodologias ativas que propõem 

uma série de estratégias de ensino dentre essas: 

● PBL – Problem Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problema) Trata-se 

de buscar o conhecimento por meio de discussão de um problema em grupo; 

● PBL – Project Based Learning (Aprendizagem Baseada em Projetos) Segundo 

Marcela Lorenzoni (2021) essa técnica aposta na construção de conhecimento 

por meio de um trabalho longo de investigação que responda a uma pergunta 

complexa, problema ou desafio. A partir dessa questão inicial, os alunos e as 

alunas se envolvem em um processo de pesquisa, elaboração de hipóteses, 

busca por recursos e aplicação prática da informação até chegar a uma solução 

ou produto final; 

● JiTT – Just in Time Teacher (Ensinar em tempo de aula.) Trata-se de uma técnica 

que aproveita das tecnologias para ensinar e aprender no tempo de aula, além 

de fornecer o feedback de forma rápida. O aluno sabe quase instantaneamente 

o resultado da sua aprendizagem; 

● TBL – Team Based Learning (Aprendizagem Baseada no Time). É uma forma de 

aprender em grupos. Em uma classe de muitos alunos, o professor pode dividi-

la em grupos de cinco ou sete membros e estimulá-los à aprendizagem em 

conjunto; 

● Blended Learning (Ensino híbrido, presencial e a distância). É aquela estratégia 

segundo a qual o processo de ensino-aprendizagem ocorre a distância em boa 

parte e presencialmente.  

● Além dessas, é possível experimentar ações inovadoras como: 

● Estimular o desenvolvimento de competências socioemocionais, propondo, por 

exemplo, ações de cidadania e auxílio aos mais fragilizados; 

● Utilizar técnicas de Design Thinking como uma forma de estimular a inovação. 

O aluno é convidado a desenvolver ideias e soluções, tomar decisões e adquirir 

conhecimento. Isso pode ser feito por meio de uma proposta de tema para 

discussão, por exemplo, ou por meio da construção de mapas mentais; 

● Permitir que os alunos tenham voz e participação nos processos pedagógicos. 

Isso acontece quando a Instituição permite que os alunos analisem os 

processos, apresentem feedback e sugerem mudanças. 
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3.1.14 POLÍTICAS DE ESTÁGIO, PRÁTICA PROFISSIONAL E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

3.1.14.1 Estágio 

 

O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório nos Cursos de 

Graduação que o contemplem em seus currículos, como parte da formação acadêmico-

profissional dos acadêmicos. A concepção de Estágio está pautada na legislação vigente que tem 

como base legal a Lei no 11.788/2008, que define o estágio como o ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação profissional. 

O estágio integra o itinerário formativo do educando e faz parte do PPC. O estágio, 

enquanto atividade prevista na dinâmica curricular do curso, torna-se indispensável à 

integralização curricular, com carga horária específica, realizado na própria Instituição ou em 

locais de interesse institucional com fins de aprendizagem profissional, social e cultural, em 

situações reais, durante o qual se dá a participação do estudante-estagiário em atividades de 

trabalho, vinculadas a sua área de formação acadêmico-profissional.  

A atividade de Estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidades: 

● O aprimoramento discente; 

● A preparação profissional; 

● A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-

aprendizagem e da formação integral do futuro profissional;  

● O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar; e 

● O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura 

profissão. 

Os Estágios Curriculares obrigatórios nos cursos que o contemplam são normatizados 

por diretrizes próprias (Regulamento), desde que obedecidos os critérios, em acordo com o 

disposto nas DCNs e nos PPCs, construídos e discutidos pelos NDEs, encaminhados e aprovados 

pelos respectivos colegiados e homologados pelo Conselho Superior da Instituição.  

O planejamento dos estágios e das práticas dos cursos é organizado para que essas 

atividades sejam entendidas como eixo articulador do conhecimento e vivências da 

dinamicidade da realidade. Portanto, devem funcionar como momento de articulação teórico-

prático entre os conhecimentos recebidos em sala de aula e situações da prática profissional 

específica.  

Para desenvolver ações de inserção dos acadêmicos e graduados no mercado de 

trabalho e promover a ampliação da sua empregabilidade, a IES conta com a Central de Estágios 

e Empregos que executa suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da IES, 

oferecendo atendimento Virtual e Presencial por meio do: 

• IDOMEDCARREIRAS: A IES realiza relevante e inovadora iniciativa, nomeada 

como IDOMEDCARREIRAS, programa de interação acadêmica e profissional 

para construir uma visão empreendedora, facilitar a escolha da especialidade 

médica e desenvolver soft skills para gestão estratégica da carreira. Este 

trabalha de forma integrada com os Núcleos de Atendimento ao Aluno e, além 

de ser uma possível ponte com o núcleo, a equipe poderá mapear e orientar 
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os casos mais sensíveis para o devido acompanhamento. No escopo dessa 

iniciativa há o “Programa Embaixadores” que ampliar o engajamento nas 

ações institucionais com foco no DOCMEDCARREIRAS. Neste o aluno pode 

participar ativamente na construção das atividades de seu interesse. Trata-se 

de um projeto facultativo a qualquer discente que se interesse pela proposta 

e atenda aos requisitos mínimos dispostos. 

• Portal de Vagas de Estágios e Empregos – por meio de um sistema 

informatizado, a Central mantém uma parceria com empresas para a oferta e 

divulgação de vagas. Encaminhará os candidatos, legaliza e acompanha o 

desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei 11.788 de 25 de 

setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. O sistema é 

seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, unidade, coeficiente 

de rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que 

atendam ao perfil solicitado pela empresa serão encaminhados.   

• ESTÁCIO CARREIRAS -  Para que a prática profissional tenha o objetivo de 

fomentar a entrada do futuro profissional ao mercado de trabalho, a IES conta 

com o ESTÁCIO CARREIRAS (https://portal.estacio.br/carreiras/), visando 

oportunizar a entrada dos nossos alunos, de forma qualitativa e muito mais 

eficiente no mercado de trabalho. O ESTÁCIO CARREIRAS executa suas ações 

pautadas na Política da área de Empregabilidade da IES, oferecendo 

atendimento Virtual. 

 

3.1.14.2 Prática Profissional 

 

A prática profissional é uma atividade didático-pedagógica que conduz o aluno a 

contextualizar os seus saberes em práticas orientadas e supervisionadas. Podem acontecer na 

forma de:  

● Pesquisa e iniciação científica;  

● Projetos integradores; 

● Atividades de ensino; 

● Atividades acadêmico-culturais 

As práticas profissionais deverão estar descritas em formulário próprio e serão 

acompanhadas por um orientador a quem cabe supervisionar e avaliar o desempenho do aluno. 

 

3.1.15 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades acadêmicas complementares (AACs) estão associadas às três vertentes: 

Ensino, Pesquisa e Extensão e estão organizadas em 4 eixos: Cidadania; Científico-acadêmico; 

Empregabilidade e Sustentabilidade; e Empreendedorismo e Inovação. 



Faculdade Estácio de Juazeiro 
PDI 2020-2024 

 

 

 113 

 

As AACs têm como objetivo estimular o discente a participar de experiências 

diversificadas ao longo do seu percurso acadêmico, contribuindo para o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias ao seu perfil de formação.          

A carga horária para AACs está determinada no PPC e devem atingir o quantitativo 

mínimo obrigatório definidos na matriz curricular de cada curso. O cumprimento dessas horas é 

uma exigência para a integralização do curso e devem ser desenvolvidas durante o curso de 

graduação sem prejuízo das demais aulas e de outras atividades curriculares.  

O aluno terá disponível uma agenda de atividades complementares, elaborada pela 

Coordenação do Curso, NDE e Colegiado do Curso, que lhe possibilita o cumprimento das horas 

exigidas para a integralização do Curso. O aluno será estimulado também a realizar atividades 

complementares em outras instituições, desde que sejam comprovadas, estejam adequadas à 

área de formação do aluno e sejam aprovadas pela Coordenação do Curso. 

As atividades realizadas e as respectivas horas serão creditadas para o aluno. O sistema 

de contabilização das horas é cumulativo e não há limite de carga horária, já que o aluno poderá 

realizar atividades além do que é estabelecido no PPC, enriquecendo sua formação. Na 

conclusão do Curso, o aluno receberá um histórico das AACs desenvolvidas ao longo da 

graduação.  

São consideradas AACs: seminários, congressos, oficinas, festivais, palestras, 

exposições, cursos de curta duração, iniciação científica, cursos online, vivência profissional 

complementar, atividades de extensão, dentre outras.  

Nos cursos, essas atividades buscarão propiciar aos alunos: 

● O incentivo à pesquisa e iniciação científica, através do incentivo a atividades do 

tipo: participação e apresentação de seminários, congressos, palestras e 

workshops;  

● A integração teoria e prática, por meio da oferta de oficinas práticas e outras 

atividades práticas, realizadas sob a orientação de professores ou profissionais, 

em projetos realizados no campus ou externamente; 

● A ampliação do universo cultural e artístico, mediante a realização de visitas a 

exposições, filmes, vídeos, festivais etc.; 

● O aperfeiçoamento acadêmico, propiciado pela realização de cursos que visam: 

ampliar o conhecimento geral, facilitar a atuação do aluno na profissão e/ou no 

mercado de trabalho, aprofundar o conhecimento referente à área de 

graduação do aluno; 

● As experiências de monitoria; 

● O contato com a realidade social, viabilizado pela participação nas atividades de 

extensão; 

● O desenvolvimento da responsabilidade ambiental, propiciada pela presença 

em campanhas, visitas, etc., que têm este tema como eixo de estudo;  

● A preparação para o mundo do trabalho, através de uma variedade de 

atividades complementares voltadas para a prática profissional, que visam 

desenvolver competências como: empreendedorismo, iniciativa, liderança e 

habilidades para gerenciar mudanças; 
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● O desenvolvimento da responsabilidade e do compromisso social, por meio da 

participação em trabalhos voluntários, projetos comunitários e campanhas 

sociais, elaboradas e desenvolvidas pela IES ou por outras instituições sociais. 

Assim, as atividades complementares previstas viabilizam a integração ensino, pesquisa 

e extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social, proporcionando aos 

alunos a vivência de situações que contribuem para o seu crescimento como cidadãos e 

profissionais. 

 

3.1.16 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno 

com deficiência e, sobretudo, em estabelecer uma política institucional, a Estácio Juazeiro vem 

desenvolvendo uma série de ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos 

e, especificamente, assegurar aos alunos deficientes as condições necessárias para o seu pleno 

aprendizado. 

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos 

legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder às exigências de uma 

Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas sobretudo a permanência dos alunos 

deficientes, através de uma prática pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses 

alunos.  

Para melhor atender aos alunos com necessidades físicas, pedagógicas, atitudinais ou 

com mobilidade reduzida, o a Estácio Juazeiro elaborou o documento “Política Institucional de 

Acessibilidade para Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais nos Cursos 

Superiores” no qual estão descritas as ações previstas para o atendimento do aluno. A 

preocupação da Instituição vai além da sala de aula, pois foi elaborado também um documento 

orientador dirigido aos gestores dos campi e aos gestores dos polos com a finalidade de permitir 

a esses alunos a acessibilidade aos diferentes espaços físicos dos campi e dos polos.  

Todos os cursos da Estácio Juazeiro seguem as sugestões e procedimentos 

recomendados nos documentos em questão, buscando criar um ambiente educacional que 

reconheça as possibilidades e as limitações dos alunos deficientes, garantindo, assim, a sua 

plena inclusão no processo educativo. 

Conforme indicado nos inúmeros relatórios de avaliação de curso de que foi objeto a 

Estácio Juazeiro e também no seu relatório de recredenciamento, a Estácio Juazeiro vem 

atendendo aos alunos quanto às condições de acessibilidade e atendimento prioritário, 

imediato e diferenciado às pessoas deficientes. 

3.1.17 PROGRAMAS DE MONITORIA 

 

O programa de Monitoria tem como objetivo proporcionar ao educando oportunidade 

de vivenciar o exercício do magistério, na expectativa de poder influenciá-lo na escolha por essa 



Faculdade Estácio de Juazeiro 
PDI 2020-2024 

 

 

 115 

 

nobre profissão, à medida que, no papel de monitor, desempenha as funções de ensino, 

pesquisa e extensão.  

O monitor terá papel fundamental no apoio aos discentes, nas suas dificuldades e 

aprofundamento dos saberes, pois participa da elaboração dos planos de trabalho com o 

professor responsável, auxilia o professor na realização de trabalhos e experimentos, estando 

apto a auxiliar os discentes, orientando e esclarecendo dúvidas em atividades de classe, campo, 

laboratório e demais atividades propostas pelo docente.  

A Monitoria, com regulamento específico, constitui-se no conjunto de atividades 

relacionadas à prática da docência, visando ao aperfeiçoamento didático-pedagógico do aluno, 

por meio do acompanhamento do professor da disciplina, para a qual o acadêmico foi 

selecionado. Nesse sentido, a Monitoria é uma oportunidade de crescimento acadêmico, 

pessoal e intelectual para o acadêmico, além de proporcionar o aprofundamento do 

conhecimento específico em determinadas disciplinas. 

 

3.1.18 AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS INOVADORAS 

 

Na Estácio, as ações acadêmico-administrativas estão relacionadas com a política de 

ensino, pesquisa e extensão para os cursos de graduação e consideram a articulação entre 

graduação e pós-graduação, a atualização curricular sistemática, a oferta de componentes 

curriculares inovadores, conforme previsto no PDI, a existência de programas de monitoria, de 

nivelamento, transversais a todos os cursos, de mobilidade acadêmica com instituições 

brasileiras ou internacionais, contando com a promoção de ações inovadoras, como o uso de 

metodologias ativas.  

Deve-se, em decorrência desse cenário, a importância do fortalecimento do uso de 

metodologias ativas e a utilização de novas tecnologias. Esse contexto implica uma revisão da 

proposta curricular dos cursos de graduação, do ponto vista das demandas socioculturais e 

políticas.  

A formação do sujeito, neste sentido, passa, necessariamente pela rediscussão de 

papéis sociais e sua relação com uma sociedade marcado pela globalização, pela intensa 

integração dos mercados e por profundas desigualdades sociais e traz imensos desafios à 

formação de profissionais, determinando a necessidade de prepará-los para enfrentar as 

incertezas da sociedade contemporânea.  

A política da Estácio Juazeiro para o ensino de Graduação está orientada para o 

enfrentamento dessa realidade, buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma 

parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial, cultural e 

de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, oferecendo 

uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 

problemas do cotidiano. O ensino da Graduação está a serviço de uma formação generalista e 

plural, o que significa que a preparação para as habilitações profissionais específicas está 

assentada em conhecimentos sólidos e abrangentes, relacionados às diversas áreas do saber, 

fortalecendo o compromisso com uma educação transformadora e socialmente atuante.  
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Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da ciência, 

de modo a assegurar o domínio de um campo específico do saber científico e profissional, 

apreendido a partir de suas articulações com o contexto social. Nessa perspectiva, os cursos de 

Graduação, orientados pelos seus projetos pedagógicos, em consonância com o Projeto 

Pedagógico Institucional da Estácio Juazeiro e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação, pretendem favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla e 

crítica da realidade local e regional.  

Assim, se a articulação do ensino com a pesquisa relaciona o ensino à produção do novo 

conhecimento e ao método de sua produção, a articulação do ensino com a extensão faz 

referência à ética e aos direitos humanos, conferindo sentido ao conhecimento socializado e 

produzido na Estácio Juazeiro. As atividades desenvolvidas pelos cursos de graduação da 

instituição, na modalidade presencial e a distância, têm como norte essas concepções e 

orientações.  

Para que o discente possa assumir uma opção profissional consciente e consistente, 

baseada no conhecimento de suas aptidões, adotando postura de cidadão comprometido com 

a transformação social, a Estácio Juazeiro vem proporcionando-lhe nos cursos de Graduação: 

● Uma educação de natureza reflexiva, crítica e criativa, formadora do cidadão 

empreendedor, consciente do seu compromisso social e integrado à sua 

realidade histórico-social; 

● Uma sólida formação técnica como preparação para a prática, condição 

fundamental para a compreensão do mundo físico e social; 

● A valorização do pensamento científico e técnico nos estudos e trabalhos que 

desenvolver; 

● Uma aprendizagem comprometida com o processo de emancipação e de 

autorrealização do alunado e que estimula a reflexão coletiva através do 

trabalho em equipe. 

Dessa forma, os cursos de Graduação da Estácio Juazeiro pretendem garantir uma 

formação global, crítica e humanística, de modo a capacitar os alunos para o exercício da 

cidadania e para o enfrentamento da realidade, como sujeito capaz de compreendê-la e atuar 

no sentido de sua transformação. 
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As ações acadêmico-administrativas no âmbito das políticas de ensino consideram a 

atualização curricular sistemática, a exemplo dos grupos de trabalho para Curricularização da 

Extensão, a oferta de componentes curriculares inovadores, a existência de programas de 

monitoria, mobilidade acadêmica com instituições brasileiras ou internacionais, o uso de 

metodologias ativas e de novas tecnologias. 

O RDA – RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS ALUNOS é a ferramenta que permite 

acompanhar o desempenho dos alunos ao longo do semestre monitorando acessos, realizações 

de exercícios e avalições.  

APLICATIVO ESTÁCIO DOCENTE que tem como objetivo gerenciar a rotina docente com 

ações de enviar mensagem e/ou e-mail de forma conjunta ou individual para os alunos, bem 

como lançar/tratar frequência e nota de turmas presenciais, realizar o fechamento de pauta, 

dentre outros serviços. 

SISTEMA GESTÃO DO CONHECIMENTO – SGC - sistema que permite aos docentes da IES 

a construção coletiva dos PPCs, Planos de Ensino, Planos de Aula e metodologias específicas das 

disciplinas. A participação docente visa à busca permanente da excelência de ensino e à 

constante atualização dos conteúdos, de acordo com a evolução do conhecimento e do mercado 

de trabalho. Ao acessar uma determinada disciplina existente, o Sistema exibe: plano de ensino; 

plano de aula; atividade estruturada; metodologia específica; fórum; anexos; ocorrências e perfil 

de acesso de cada disciplina. Essa participação coletiva é realizada através da participação de 

todos os docentes nos fóruns de discussão, os quais se propõem a trocar ideias e aprimorar 

discussões, no sentido de promover a atualização do modelo de ensino de forma coletiva. 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS – SIA: O sistema de arquivo e registro 

acadêmico da Instituição é automatizado, através do SIA, que permite aos discentes e docentes, 

realizar a solicitação de serviços e visualizar dados e informações importantes sobre a vida 

acadêmica dos alunos, bem como a integração de informações gerais da IES. Além do SIA, a IES 

mantém arquivo fixo com a documentação geral da IES e de todos os seus cursos, sendo a 

documentação de alunos de responsabilidade da Secretaria Acadêmica, que organiza, arquiva e 

expede documentos e é responsável pelos serviços de registro, controle acadêmico e 

atendimento aos alunos da Instituição. 

Dentre as ações inovadoras no curso de medicina, destaca-se a Laboratório de 

Habilidades e Simulação, equipado com diversos simuladores, a Plataforma de Ensino 

Adaptativo em Medicina criada pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, o 

aplicativo JALEKO, uma plataforma de ensino à distância exclusiva para a medicina e a mesa 

interativa Sectra na qual possibilita ao aluno uma visão detalhada para o estudo de anatomia. 

Considerando a importância de trazer continuamente aspectos de inovação para o Curso de 

Medicina, está sendo estruturado o Laboratório Virtual de Simulação Clínica (LVSim). 

O currículo do curso de medicina está em consonância com a visão institucional, com o 

perfil do egresso e sua inserção no mercado de trabalho. A concepção do currículo se traduz em 

políticas norteadas pelas DCN do curso de medicina que possibilita uma formação generalista e 

plural, o que significa que a preparação para as habilitações profissionais específicas está 

assentada em conhecimentos sólidos e abrangentes, relacionados às diversas áreas do saber, 
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fortalecendo o compromisso com uma educação transformadora e socialmente atuante, 

observadas ainda as características e demandas do contexto regional. 

Na Matriz curricular se destacam os Eixos de Saúde da Família e o Eixo de Seminários 

Integrados, que permitem o processo de integração parta também da problematização 

encontrada no cotidiano das áreas e das famílias às quais os estudantes ficam vinculados, 

facilitando o reconhecimento das verdadeiras demandas e dificuldades de atuação na rede loco-

regional, preparando os alunos para atuarem em uma rede com a qual estão familiarizados 

desde o primeiro semestre do curso,  com desafios de aprendizado identificados que deverão 

permanecer de modo mais natural após a sua graduação. 

A interação em sala de aula, mediada pelo professor, permite que os alunos se 

posicionem criticamente diante das situações apresentadas, levando em consideração sua 

realidade. Nesse sentindo, privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com 

os objetivos e os conteúdos de ensino, e que considerem a experiência concreta do estudante 

como ponto de partida do trabalho pedagógico.  

Dentre as ações de metodologias inovadoras no curso de medicina, destaca-se a 

Laboratório de Habilidades e Simulação, equipado com diversos simuladores, a Plataforma de 

Ensino Adaptativo em Medicina criada pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 

Einstein, meu internato, o aplicativo JALEKO, uma plataforma de ensino à distância exclusiva 

para a medicina e a mesa interativa Sectra na qual possibilita ao aluno uma visão detalhada para 

o estudo de anatomia. Considerando a importância de trazer continuamente aspectos de 

inovação para o Curso de Medicina, está sendo estruturado o Laboratório Virtual de Simulação 

Clínica (LVSim). 

3.1.19 SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO CURRICULAR  

 

A sistemática de atualização dos currículos é de competência dos Colegiados de Curso, 

Núcleo Docente Estruturante e Coordenadores que, cientes das demandas sociais e do avanço 

da ciência, devem propor a sua atualização. Dessa forma, os currículos atenderão às 

necessidades emergentes dos cursos, da comunidade interna e externa e da região em que a IES 

está inserida. As propostas de atualização curricular deverão, finalmente, serem referendadas 

pelo CONSEPE. 

 

3.1.20 NIVELAMENTO  

 

Os programas de nivelamento têm como objetivo revisar conteúdos necessários ao bom 

desempenho acadêmico do aluno, oportunizar o estudo de aspectos determinantes para o 

cotidiano da sala de aula e integrar o discente na comunidade acadêmica. A finalidade desse 

programa é suprir conhecimentos prévios necessários para o ingresso do discente no cotidiano 

acadêmico. Em função disso, a IES oferece cursos específicos de nivelamento e também propicia 

cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso, podendo propor ainda 
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outros conteúdos de acordo com as necessidades detectadas pelos docentes e Coordenação do 

Curso.  

 

3.1.21 MOBILIDADE ACADÊMICA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

A IES conta com um Escritório de Relações Internacionais, dedicado exclusivamente ao 

desenvolvimento e à execução dos mais variados tipos de programas e ações, visando 

estratégias de internacionalização do ensino. Como forma de realizar esse processo, a 

Instituição trabalha em prol de realizar acordos com universidades de excelência redor do 

mundo, valorizando o currículo e ampliando os horizontes profissionais dos alunos.  

Os programas de mobilidade internacional variam em relação ao tempo de estadia no 

exterior, adaptando-se às necessidades e interesses dos alunos e de seus programas 

acadêmicos.  

Entre as experiências que a Estácio oferece aos seus alunos está a chance de viver e 

conhecer novos países e culturas. Isso possibilita que eles ampliem seus conhecimentos e se 

adaptem a ambientes multiculturais. Como forma de proporcionar esses objetivos, uma série 

de programas institucionais são desenvolvidos, sendo eles: 

 

• Bolsas Santander: Bolsas de estudo internacionais financiadas pelo Banco 

Santander, para auxiliar nos custos de vida do estudante durante a mobilidade 

no exterior, como também para realizar cursos de curta-duração 

• Internacionalização dos cursos: Os cursos da IES contam com de seminários 

acadêmicos nos quais docentes de outras instituições são convidados a dar 

palestras, seminários e webinars na Estácio Juazeiro.  

• Cursos de férias e intercâmbio semestral: Com base nos acordos com outras IES 

no exterior, os alunos poderão se candidatar por meio de edital para cursar o 

semestre no exterior ou atendendo ao período de férias.  

• Intercâmbio na área científica, tecnológica e de inovação, especialmente de 

membros do corpo docente e técnico. Esta atividade possui expressivo potencial 

de possibilitar acesso a órgãos internacionais de fomento à pesquisa. 

 

 

Por conseguinte, a internacionalização na IES é o processo de introdução de uma 

dimensão internacional na cultura e estratégia institucionais, nas funções de ensino, pesquisa e 

extensão e na projeção da capacidade da Instituição. É um processo que afeta as atitudes, 

valores e percepções das instituições, dando lugar a uma compreensão mais ampla de realidade. 

O propósito da internacionalização para a educação é formar cidadãos e profissionais com as 

competências de um mundo globalizado, preparando-os para atuar globalmente e agir 

localmente em suas próprias realidades. Um dos resultados dessa inserção internacional é a 

celebração de convênios com instituições de ensino estrangeiras, que preveem o intercâmbio 

de alunos dos cursos de graduação, proporcionando o contato com outras realidades culturais 
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e oportunidades de construção de conhecimentos relevantes à área de formação do aluno com 

um olhar mais pluralizado.  

Dessa forma, a Estácio Juazeiro, através do seu Escritório Internacional, incentiva e 

divulga o amadurecimento e a produção técnico-científica de seus corpos docente, discente e 

administrativo. A IES, por não ter personalidade jurídica, busca, através da sua mantenedora, o 

estabelecimento de parcerias com instituições estrangeiras, para a efetivação de acordos com 

outros países, e para outras questões de relações internacionais que venham contribuir com a 

formação e o crescimento de seus estudantes, professores e pesquisadores. 

A internacionalização da educação superior já é um fenômeno global. Uma das 

modalidades mais tradicionais da internacionalização universitária, a mobilidade estudantil, 

vem crescendo significativamente.  

Os alunos que regressam da mobilidade acadêmica são convidados a compartilhar suas 

experiências em eventos específicos para esse fim com o objetivo de informar, divulgar e 

estimular outros alunos interessados em participar desta atividade.  A partir das informações de 

alunos que estão chegando do exterior, é possível, ainda, conhecer e repensar estratégias 

didático-pedagógicas para a melhoria da qualidade de ensino, inclusive com inovação 

tecnológica. 

Além disso, há, também, um programa de troca de experiências, permitindo à IES 

receber a contribuição de vários docentes estrangeiros em aulas, cursos de extensão, semanas 

acadêmicas e palestras que possibilitam aos alunos um espaço de troca com profissionais de 

outras culturas e realidades.  

 

3.1.22 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E VALORIZAÇÃO DE ASPECTOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E 

CULTURAIS  

 

As políticas institucionais da Estácio Juazeiro, nesta área, se convertem em ações 

voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural, e em ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos 

humanos e da igualdade étnico-racial, de modo transversal aos seus cursos ofertados, 

ampliando as competências dos egressos e ofertando mecanismos de transmissão dos 

resultados para a comunidade. A seguir, explicitam-se essas políticas. 

 

3.1.23 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS À VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE 

 

São políticas institucionais: 

● Comprometer-se com a formação do egresso voltada para a igualdade de 

direitos, respeito às diferenças individuais e à diversidade cultural; 

● Para a diversidade e o pluralismo cultural, utilizando suas competências para 

fomentar uma sociedade mais plural e diversa; 
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● Orientar o aluno a respeitar as peculiaridades étnico-raciais, os direitos 

humanos e contribuir para o fortalecimento da cidadania; 

● Reforçar os valores humanos; 

● Formar pessoas críticas, empreendedoras e inovadoras que busquem criar 

espaços e oportunidades para a inclusão de todos os grupos humanos, inclusive 

aqueles que se sentirem por qualquer razão excluídos da cidadania democrática 

e do bem comum. 

 

 

3.1.24 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

Um desafio se nos apresenta: a operacionalização das políticas de Educação Ambiental, 

previstas pela Lei nº 9.795 de 27/04/1999 e pelo Decreto nº 4.281 de 25/06/2002, que têm: 

● O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;  

● A garantia de democratização das informações ambientais;  

● O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social;  

● O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;  

● A construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 

princípios de democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. A 

educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional e está presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

É política, portanto, da Instituição (orientada pelos princípios da Organização das 

Nações Unidas (ONU) educar os discentes para: 

● Conscientizar-se de que o meio ambiente é um bem universal e de deve ser 

preservado; 

● Compreender a importância de se estabelecer uma relação não prejudicial entre 

as necessidades humanas dos recursos naturais e os limites do meio ambiente; 

● Buscar a qualidade de vida para todos, levando em consideração o estado da 

natureza: terra, ar, água, animais, vegetais e humanos; 

● Sensibilizar-se e participar de ações que evitem a degradação e a poluição do 

meio ambiente. 

3.1.25 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS À VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL 
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Hoje, há uma preocupação da nação com a memória cultural, especialmente com a 

memória dos grupos e comunidades do passado. No entanto, para evitar a cristalização desse 

passado, segundo José Marcio Barros (2009, p.9) 

O enfrentamento crítico da questão sugere que se vá além da postura que confina a 

diversidade cultural ao passado, às tradições ou às culturas populares. Demanda também a 

superação de uma curiosa prática, na qual, em nome de sua proteção, se vê reforçada a 

preservação de fundamentalismos de matizes as mais distintas. 

É, sim, necessário evidenciar as experiências vividas, mas, a partir daí, deve-se abrir 

oportunidades para outras narrativas que falam do presente das pessoas, dos grupos e das 

comunidades. Nesse contexto, poder-se-ão entender a diversidade cultural e a relação entre 

memória, criatividade e inovação.  

A IES, ao valorizar o passado, evita cristalizá-lo, chamando atenção para as novas 

construções culturais que vão aparecendo em matizes diversas. Esse é o caminho que se quer 

trilhar: estimular os alunos e toda comunidade escolar a reconhecer e preservar o passado sem 

deixar de perceber e valorizar a inovação do presente. 

 

3.1.25.1 Políticas Institucionais Voltadas à Valorização da Produção Artística e do 

Patrimônio Cultural 

 

A IES considera a produção artística e o patrimônio cultural como um bem maior que se 

justifica para consolidar a identidade do povo brasileiro. A diversidade que a caracteriza faz 

parte dessa identidade. 

Nesse sentido, a IES promove ações que estimulem o educando a reconhecer a 

importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para preservação da memória e identidade 

brasileira. É estimulada, com esse fim, a criação de exposições, seminários e debates sobre o 

tema. Sempre que oportuno, a sala de aula será o palco de reflexões e estudos críticos sobre a 

diversidade cultural e a arte brasileira. 

 

3.1.25.2  Ações Afirmativas de Defesa à Promoção de Direitos Humanos e da 

Igualdade Étnico-racial 

 

No final do século XX e início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação 

da democracia e na superação das desigualdades sociais e raciais. Esse papel democrático é 

adotado na educação formal e passa a ser uma das prioridades das instituições públicas e 

privadas de ensino, por meio da execução de ações, projetos, práticas, novos desenhos 

curriculares e novas posturas pedagógicas.  

O objetivo é atender ao preceito legal da educação como um direito social e incluir nesse 

o direito às diversidades: ambiental, étnico-racial e humana. Neste contexto, algumas questões 

de natureza étnico-raciais se materializam em legislações, conforme a Lei nº 10.639/03, que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas 
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escolas públicas e privadas; o Parecer do CNE/CP 03/2004 que aprovou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileiras e Africanas, e a Resolução CNE/CP 01/2004 em seu parágrafo 10 afirma que: “As 

Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares 

dos cursos que ministram a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes”. 

Assim, o Parecer CNE/CP 3/2004 e a Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, em seu 

parágrafo 1 0 assegura que:  

O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 

história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 

grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 

povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação 

da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à história do Brasil.  

Esta resolução, CNE/CP n0 01 de 17/06/2004, tem como objetivo reconhecer e valorizar 

a identidade, cultura e história dos afro-brasileiros, bem como garantir o reconhecimento e 

igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 

europeias e asiáticas. 

Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e 

universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, dizem respeito a um 

processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos, face às 

transformações ocorridas, nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos. Nesse 

processo, a educação vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais, tanto para 

o acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para a compreensão de que a cultura 

dos Direitos Humanos é um dos alicerces para a mudança social.  

Assim sendo, a educação é reconhecida como um dos Direitos Humanos e a Educação 

em Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto desses direitos, inclusive, do próprio 

direito à educação. A Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012, estabelece as Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos. No Art. 60 afirma que: “A Educação em Direitos 

Humanos, de modo transversal, deve ser considerada na construção dos Projetos Político-

Pedagógicos (PPP); dos Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais 

(PDI); dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de Educação Superior; dos 

materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem 

como dos diferentes processos de avaliação. “ 

No seu art. 7º, assegura que a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação 

em Direitos Humanos, na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior 

poderá ocorrer das seguintes formas: 

● Pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 

tratados interdisciplinarmente; 

● Como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo 

escolar e  

● De maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade.  
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Em seu parágrafo único, afirma que “Outras formas de inserção da Educação em Direitos 

Humanos poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições educativas 

desde que observadas as especificidades dos níveis e modalidades da Educação Nacional”; no 

Art. 8 0 , “A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de 

todos (as) os (as) profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório nos cursos 

destinados a esses profissionais”; no Art. 90 , “A Educação em Direitos Humanos deverá estar 

presente na formação inicial e continuada de todos (as) os (as) profissionais das diferentes áreas 

do conhecimento”; e, no Art. 12 afirma que “As Instituições de Educação Superior estimularão 

ações de extensão voltadas para a promoção de Direitos Humanos, em diálogo com os 

segmentos sociais em situação de exclusão social e violação de direitos, assim como com os 

movimentos sociais e a gestão pública”.  

Portanto, a Estácio Juazeiro realiza atividades acadêmico/científicas, durante o 

semestre letivo, referentes à diversidade cultural entre as raízes africanas da nação brasileira, 

ao lado das indígenas, europeias, asiáticas, com o objetivo de propiciar formação de opiniões, 

atitudes e valores que desenvolvem os cidadãos para a consciência étnico-racial, ambiental e 

dignidade humana. São propiciados aos discentes e docentes, palestras, mesas-redondas, 

seminários, workshop, visitas técnicas, entre outros. 

  

3.1.25.3 Políticas Institucionais Voltadas ao Desenvolvimento Econômico e à 

Responsabilidade Social 

 

A IES entende o desenvolvimento econômico e a responsabilidade social como um bem 

comum e, em razão disso, define algumas políticas que estão apresentadas nas próximas seções. 

 

3.1.25.4 Políticas Institucionais Voltadas para o Desenvolvimento Econômico 

 

O desenvolvimento do programa de responsabilidade social, integrado com as ações de 

extensão, busca contribuir para a superação das desigualdades sociais, regionais e étnicas. 

Espera-se, assim, trabalhar para a construção de um projeto de nação mais igualitário que 

permita aos diversos segmentos sociais uma participação efetiva na cidadania nacional. Com 

esse objetivo, a IES estimula também a reflexão sobre essa temática de forma transversal nas 

disciplinas dos cursos. 

 

3.1.25.5 Políticas Institucionais Voltada para a Responsabilidade Social 

 

As políticas para a Responsabilidade Social, na Estácio Juazeiro, são vistas como um 

conjunto de valores baseados em princípios éticos de ajuda e promoção socioeconômica, 

ambiental e cultural, sob uma perspectiva abrangente das relações compreendidas na atividade 
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institucional com os fornecedores, os consumidores, a comunidade, a sociedade e o meio 

ambiente.  

Duas premissas continuarão marcando a atuação da IES e a sua relação com a sociedade: 

● A inclusão social, pela inserção (e ascensão) de jovens e adultos no mercado de 

trabalho;  

● A sustentabilidade, pela adoção da Sustentabilidade como um dos valores 

organizacionais abraçados por alunos, professores e colaboradores da 

Instituição. 

A visão da Responsabilidade Social como instrumento político-social da Estácio Juazeiro 

se caracteriza pela busca do conhecimento, estudo e solução dos problemas da comunidade, 

acreditando no princípio da indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão e, 

rompendo com dicotomias, de modo que a prática e a teoria caminham juntas, possibilitando 

uma interação entre a IES e a comunidade, ou seja, uma transformação social. Portanto, a 

política de Responsabilidade Social da Instituição traduz um compromisso com a dimensão 

social e ética na produção e sistematização do conhecimento.  

A Estácio Juazeiro estabelece como dimensões de sua política social:  

● A formação de profissionais conscientes de seu compromisso social;  

● O estímulo para o desenvolvimento de pesquisas;  

● A difusão de conhecimentos e sua inserção na realidade comunitária local e 

regional, oportunizando que os benefícios da ciência e as potencialidades 

existentes na instituição possam contribuir para o enfrentamento das questões 

sociais e suas múltiplas configurações.  

A Responsabilidade Social na IES tem como metas:  

● Promoção de atividades voltadas para a responsabilidade socioambiental, 

desenvolvimento de atividades científicas, técnicas e culturais que conduzam ao 

desenvolvimento regional e nacional; - 

● Criação de ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, à promoção da 

cidadania, de atenção a setores sociais excluídos e às políticas de ações 

afirmativas;  

● Realização de eventos sobre responsabilidade social, como cursos e oficinas. 

A Estácio Juazeiro, através do Programa de Responsabilidade Social, busca desenvolver 

ações que favoreçam uma maior aproximação com a comunidade, por meio de trabalho 

voluntário aliado aos projetos específicos, em parceria ou não com outras instituições. A 

construção dessa cultura organizacional está pautada nos seguintes princípios:  

● Investigação das necessidades da comunidade, para direcionar ações, 

promovendo ou participando das soluções adequadas na intervenção das 

questões sociais, através de projetos pontuais ou permanentes;  

● Incentivo às parcerias com as organizações públicas e privadas para execução 

dos programas de inclusão social e extensão universitária voltados à 

comunidade em geral, desenvolvidos pelos cursos de graduação;  

● Colaboração e incentivo à execução dos projetos de inclusão social e extensão 

universitária desenvolvidos pelos cursos e voltados à comunidade em geral;  
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● Implementação e desenvolvimento de projetos facilitadores, tanto na educação 

como em ações de empreendedorismo social e econômico, intermediando forte 

inserção comunitária, praticando não somente uma política assistencialista. 

A IES assume a parcela de responsabilidade social e ética que lhe cabe, contribuindo 

para a formação de profissionais preparados para atuarem numa realidade cada vez mais 

competitiva, cujas necessidades de formação ultrapassam o aprender a fazer como forma única 

e exclusiva de qualificação acadêmica.  

O Projeto Pedagógico Institucional elaborado não está alheio a essas tendências e 

pretende que o acadêmico possa adquirir uma formação sólida com possibilidade de 

aprofundamento em campos do saber relacionados às áreas do conhecimento pertinentes aos 

cursos ofertados pela IES. Neste sentido, ao habilitá-lo para a atuação profissional, a IES procura 

fazê-lo de maneira que sejam internalizados, pelo aluno, valores de responsabilidade social e 

ética.  

As Atividades de Responsabilidade Social da IES estão articuladas à Prestação de serviços 

e desenvolvimento regional por meio de:  

● Projetos e programas especiais, de caráter transitório e permanente, 

desenvolvidos em conjunto com órgãos públicos da região de inserção da IES, 

visando contribuir para o incremento tecnológico, a inclusão social e o 

desenvolvimento regional; 

● Ação social comunitária – compreendendo o desenvolvimento de atividades e/ou 

projetos de caráter multi/interdisciplinar dirigidas prioritariamente à inclusão 

social e ao desenvolvimento sustentável, envolvendo grupos, núcleos 

comunitários e instituições em ações integradas de formação, assessoria, apoio e 

orientação à organização social.  

O planejamento dessas ações de responsabilidade social faz parte do planejamento 

estratégico da Estácio Juazeiro e se articula com o planejamento estratégico da Região em que 

está localizada, existindo evidências nos respectivos campi e polos. As ações, projetos e 

programas de responsabilidade social da IES e de seus cursos incluem: 

● Contribuição social ao desenvolvimento econômico e social e estímulo à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural; - 

● Programas de Responsabilidade Social articulados ao Ensino, à Pesquisa e à 

Extensão, que evidenciem ações no âmbito da arte e cultura, cidadania, 

educação, mercado de trabalho, inclusão de portadores de necessidades 

especiais, meio ambiente e saúde;  

● Componentes curriculares e iniciativas relacionadas à responsabilidade social, 

nos projetos pedagógicos dos cursos;  

● Informações quantitativas e qualitativas sobre o encaminhamento e a 

efetivação de alunos graduados no mercado de trabalho;  

● Projetos de Iniciação Científica, vinculados à responsabilidade social;  

● Programa de Bolsas;  

● Parcerias com instituições públicas e privadas;  
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● Impactos dos projetos e atividades de Responsabilidade Social na região na qual 

a IES está inserida. 

3.1.25.6 Princípios Orientadores de Inovação 

 

São princípios orientadores de inovação os seguintes: 

• Diversidade metodológica que garanta a atenção às necessidades de diferentes 

grupos em diferentes espaços e situações; 

• Contextualização que, assegurando uma base comum, diversifique os trajetos, 

permita a constituição dos significados e dê sentido à aprendizagem e ao aprendido; 

• Ênfase no desenvolvimento da autonomia do aprendiz, na aprendizagem permanente 

e cotidiana; 

• Visão de uma escola integradora que: 

➢ Oriente a produção interna a integrar-se à produção da prática social e ao 

desenvolvimento pessoal; 

➢ Reconhece a multiplicidade de agentes e fontes de informação e se apropria 

deles, integrando-os ao seu fazer;  

➢  Tem como centro de sua produção a construção de busca, identificação, 

seleção, articulação e produção de conhecimentos para agir no e sobre o 

mundo; 

➢  Integre os tempos, apropriando-se do passado para articular o futuro no 

presente. 

• Foco na autorrealização do aluno e na sua aprendizagem; 

•  Metodologia ativas de aprendizagem, voltadas para o desenvolvimento de 

competências; 

• O aluno como centro do processo ensino-aprendizagem e o professor como 

mediador. 

Esses princípios se realizam no modelo de ensino já apresentado neste PDI, mas 

que é resumido aqui, para enfatizá-lo em função de sua relevância para a IES: 

Por meio da relação teoria e prática, o aluno vai experimentar vivências reais e/ou 

simuladas que lhe darão, de maneira significativa, a dimensão das dificuldades e como 

contorná-las com sucesso. Para isso, os PPCs enfatizarão o desenvolvimento de 

metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem ativas.  

Nesse processo, o professor é o mediador e o aluno, o protagonista. Em função 

disso, o professor deverá estimular, esclarecer e suscitar a aprendizagem por meio da busca 

constante do saber. O aluno, por sua vez, deverá mostrar condições e desejo de investigar, 

criar soluções e novas perguntas que conduzam a outras descobertas. Alia-se, assim, o 

ensino à pesquisa. E, como o saber deve levar a novas aprendizagens, inclusive da 

comunidade externa à sala de aula, a extensão deve ser uma atividade perene nesse 

processo de aprender. 

A avaliação de todo o processo se caracterizará por ser, primordialmente, 

diagnóstica e formativa, para que o aluno participe dela contribuindo com sua formação e 
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dos demais positivamente. O docente estará propiciando a autonomia do aluno e o 

desenvolvimento da cidadania, enquanto incentiva o respeito para consigo mesmo, para 

com o outro e, ecologicamente, para com o meio ambiente, em todos os seus aspectos. 

 

Inovação em Saúde - IDOMED Hubs 

Com a atuação crescente das healthtechs no Brasil a inovação no setor de saúde é, 

aparentemente, interminável. Com o objetivo de melhorar a eficiência na área médica e 

tornar a experiência do paciente a segura e resolutiva possível, a tecnologia está sendo 

implementada em todos os processos, desde os administrativos até as pesquisas científicas 

mais avançadas. 

Em sintonia com essas inovações, o Instituto de Educação Médica (IDOMED) tem o 

projeto de ampliar a sua atuação na área tecnológica com estímulo de participação start-

ups voltadas para resolver os problemas do setor de saúde, o IDOMED Hubs. 

Esta iniciativa dará uma grande oportunidade para que alunos, recém-formados e 

médicos possam empreender e desenvolver novos negócios dentro do Instituto de 

Educação Médica, fazendo com que o ambiente acadêmico seja ainda mais dinâmico e 

inovador. Tanto os discentes, quanto os docentes, ganham experiências e adquirem know-

how por meio desta ferramenta e mentorias com especialistas do setor. Essas conexões 

criam uma rede de relacionamento único, constituindo um importante ativo para os futuros 

médicos e empreendedores. 

 

 

POLÍTICAS DE ENSINO PARA A PÓS-GRADUAÇÃO  

3.1.26 POLÍTICAS DE ENSINO 

 

As ações acadêmico-administrativas estão relacionadas com a política de ensino para os 

cursos de pós-graduação lato sensu, considerando sua articulação com a graduação, por meio 

de grupos de estudo ou de pesquisa, de iniciação científica e da atuação de professores dos 

programas de pós-graduação na graduação.  

Os cursos de pós-graduação lato sensu objetivam dar continuidade aos estudos da 

graduação aprofundando especificidades e, resposta às demandas da comunidade local e 

regional. Suas características e finalidades serão descritas na sequência deste documento. 

 

3.1.26.1 Ações Acadêmico-Administrativas, considerando a Aprovação nos 

Colegiados, Acompanhamento e Avaliação dos Cursos 

 

Os cursos de pós-graduação lato sensu possuem regulamento específico, sendo que nele 

e no PPC de cada curso são estabelecidos os procedimentos de acompanhamento e de avaliação 

do curso. A avaliação dos cursos ofertados é feita por meio de pesquisa realizada junto à 
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comunidade acadêmica envolvida e por meio de procedimentos próprios de avaliação, sendo o 

seu acompanhamento realizado pela CPA da IES. 

As políticas de ensino para a pós graduação lato sensu estabelecidas neste PPI norteiam 

as ações acadêmicas administrativas para a previsão e a oferta de cursos de pós graduação lato 

sensu de acordo com a política de educação continuada da IES, por meio da articulação dos 

cursos de pós lato sensu com as áreas dos cursos de graduação, na visão de aprimoramento e 

aperfeiçoamento, e no atendimento às demandas socioeconômicas da área ou da região onde 

se encontra inserida a IES, visando a colocação do discente no mercado de trabalho.  

A previsão dos cursos de pós lato sensu, elaborada pelo setor próprio, com base nas 

necessidades da área onde a IES se insere e considerando a interação com as áreas da graduação 

é submetida aos colegiados superiores - CONSEPE e CONSUAD, fazendo parte, a partir daí da 

previsão de cursos de pós-graduação lato sensu, estabelecida no presente PDI. A oferta dos 

cursos previstos é também submetida aos Conselhos Superiores da IES e, uma vez aprovada, 

operacionalizada conforme legislação. 

 

3.1.26.2 Atendimento às Demandas Socioeconômicas Regionais 

 

Os programas de pós-graduação lato sensu atendem as demandas socioeconômicas 

regionais por meio de:  

• Formação de recursos humanos; 

• Aprimoramento técnico-profissional; 

• Reforço à qualidade dos cursos de graduação; 

• Produção de ativos com suas atividades de pesquisa, de extensão e de 

interdisciplinaridade;  

• Geração de inovação e de patentes; 

• Melhoria do atendimento do mercado de trabalho; 

• Atenção às demandas regionais e locais. 

 

3.1.26.3 Programas de Pós-graduação Lato Sensu 

 

A pós-graduação lato sensu na instituição terá, como objetivo principal, o 

aprimoramento técnico profissional, regido pela Resolução nº 01/2007 do CNE/CES, que 

autoriza o funcionamento e competências deste nível. O currículo prevê carga horária igual ou 

superior a trezentas e sessenta horas e inferior a setecentos e vinte horas, com duração mínima 

de doze meses e de até dezoito meses; e cursos com carga horária igual ou superior a setecentos 

e vinte horas e duração mínima de doze meses e até vinte e quatro meses. 

 

3.1.26.4 Articulação da Pós-Graduação Lato Sensu com Cursos de Graduação 
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A articulação entre a graduação e a pós-graduação ocorrerá por meio dos seguintes 

mecanismos: 

• Mobilidade de professores da graduação para a pós-graduação e vice-

versa; 

• Criação dos cursos lato sensu por demandas da graduação. 

• Atividades de iniciação científica relacionadas às realizadas nos cursos 

de lato sensu; 

• Participação da graduação nos eventos da pós-graduação; 

• Atividades acadêmicas conjuntas entre graduação e pós-graduação; 

• Convite à assistência de aulas na pós-graduação aos alunos da 

graduação desde que as exigências regulamentares dos cursos de pós 

o permitam; 

• Oferta de bolsas de estudo para alunos da graduação cursarem a pós-

graduação como estímulo de continuidade e permanência. 

3.1.26.5 Perfil Docente  

 

O perfil do corpo docente dos programas de pós-graduação stricto sensu deve atender:  

• Competência acadêmica, demonstrada por produção científica ou 

profissional de valor reconhecido em sua área de conhecimento e 

titulação de Doutor ou equivalente, na forma da lei;  

• Dedicação às atividades de pesquisa, ensino e orientação, inclusive 

zelando pelo cumprimento dos prazos acadêmicos de seus 

orientandos;  

• Participação em bancas, quando indicado pela coordenação, 

assumindo a presidência nos casos em que figurar como orientador. 

 

DIRETRIZES DE INOVAÇÃO  

 

No contexto da inovação, os objetivos da Instituição se desdobram de forma a organizar, 

sistematizar, orientar e acompanhar projetos com oportunidades e potencial inovador, estando 

em conformidade com a legislação e preceitos de propriedade intelectual e direito autoral. 

 

Inovação em Saúde na Estácio Juazeiro - IDOMED Hubs 

Com a atuação crescente das healthtechs no Brasil a inovação no setor de saúde é, 

aparentemente, interminável. Com o objetivo de melhorar a eficiência na área médica e tornar 

a experiência do paciente a segura e resolutiva possível, a tecnologia está sendo implementada 

em todos os processos, desde os administrativos até as pesquisas científicas mais avançadas. 

Em sintonia com essas inovações, o Instituto de Educação Médica (IDOMED) tem o 

projeto de ampliar a sua atuação na área tecnológica com estímulo de participação start-ups 

voltadas para resolver os problemas do setor de saúde, o IDOMED Hubs. 
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Esta iniciativa dará uma grande oportunidade para que alunos, recém-formados e 

médicos possam empreender e desenvolver novos negócios dentro do Instituto de Educação 

Médica, fazendo com que o ambiente acadêmico seja ainda mais dinâmico e inovador. Tanto os 

discentes, quanto os docentes, ganham experiências e adquirem know-how por meio desta 

ferramenta e mentorias com especialistas do setor. Essas conexões criam uma rede de 

relacionamento único, constituindo um importante ativo para os futuros médicos e 

empreendedores. 

 

3.1.27 POLÍTICAS PARA A PESQUISA OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA, A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E 

O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL 

 

A IES valoriza e estimula a Pesquisa e/ou Iniciação Científica, a Inovação Tecnológica e o 

Desenvolvimento Artístico e Cultural e, em função disso, estabelece as políticas apresentadas 

nas seções a seguir. 

 

3.1.28 POLÍTICAS PARA A PESQUISA OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A atividade de pesquisa busca permitir que o egresso compreenda a realidade complexa 

vivenciada, fazendo com que o mesmo consolide sua capacidade crítica e inventiva. São 

características da pesquisa na IES:  

• Atender aos objetivos dos projetos pedagógicos; 

• Estabelecer um grupo definido de temáticas que agreguem diferentes 

formações acadêmicas em torno de um projeto; 

• Focar na aplicabilidade dos seus resultados; 

• Beneficiar-se da capacidade de pesquisa já instalada. 

• Ser indissociável do ensino e da extensão; 

• Articular graduação com pós-graduação 

A partir de uma série de discussões que ocorreram em reuniões de colegiado dos cursos 

de graduação, foram definidas linhas de pesquisa que dialogassem com as competências 

específicas de cada formação, as demandas do mundo do trabalho e o perfil do egresso 

esperado. Assim, foram criadas grandes linhas de pesquisa, mais abrangentes, que permitissem 

a troca entre diversas áreas do saber, ajudando, assim, na formação de grupos de pesquisa 

interdisciplinares. Essa plasticidade dos grupos e discussões são fundamentais para atender as 

demandas do mundo hodierno, pois os problemas atuais são cada vez mais complexos.  

Há incentivo para que as pesquisas dos programas institucionais ocorram dentro do 

escopo das referidas linhas e, de acordo com a atuação de grupos de pesquisa, também dialogue 

com as temáticas. Segundo definição do CNPq, o grupo de pesquisa é constituído por “um grupo 

de pesquisadores, estudantes e pessoal de apoio técnico que está organizado em torno à 

execução de linhas de pesquisa segundo uma regra hierárquica fundada na experiência e na 
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competência técnico-científica. Esse conjunto de pessoas utiliza, em comum, facilidades e 

instalações físicas.  

Entre a proposição de ações para estimular o desenvolvimento de grupos de pesquisa, 

cabe destacar: 

• Apoio físico / material com disponibilização de salas de aula e material 

de apoio; 

• Assistência na divulgação interna e externa dos eventos realizados; 

• Apoio financeiro para participação em eventos especialmente dos 

docentes e coordenadores dos grupos; 

• Auxílio para a internacionalização viabilizando o acolhimento de 

professor visitante assim como do professor da IES; 

• Estabelecimento de convênio, acordo e/ou protocolo de cooperação 

com outras instituições e agências nacionais ou internacionais de 

pesquisa; 

• Apoio para a realização de seminários propostos pelos Grupos de 

Pesquisa da instituição e respectiva emissão de certificação. 

São políticas da IES para a Pesquisa: 

• Consolidar a cultura de pesquisa na instituição, através do incentivo e do apoio 

institucional ao engajamento de docentes e discentes de graduação e pós-

graduação da Estácio Juazeiro em projetos de pesquisa; 

• Estimular a pesquisa voltada ao desenvolvimento tecnológico e à inovação nas 

diferentes áreas de conhecimento presentes na instituição; 

• Fortalecer e fundar grupos, núcleos, laboratórios, centros e institutos de 

pesquisa com a participação de docentes e alunos da graduação; 

• Fortalecer a pesquisa como atividades coletivas e interdisciplinares, 

fomentando a interlocução, o debate e a cooperação entre os pesquisadores 

das diferentes áreas da IES e, também, de outras instituições; 

• Fortalecer os grupos, núcleos e laboratórios, centros e institutos de pesquisa 

e suas relações com outras instituições e centros de investigação e serviços, 

nacionais e estrangeiros; 

• Reforçar o papel da pesquisa como dimensão formativa, essencial à 

qualificação permanente da graduação, da pós-graduação e da extensão; 

• Acolher ideias originadas da sociedade, em especial por intermédio de 

inventores/pesquisadores independentes, micro e pequenos empresários, 

organizações sociais e pequenos produtores agrícolas, visando, em parceria, o 

desenvolvimento de pesquisas voltadas a novas soluções tecnológicas em 

produtos, serviços e processos; 

• Estimular a proteção da propriedade intelectual, com vistas ao atendimento 

da legislação vigente; 

• Incentivar a apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e 

internacionais de relevância, assim como a publicação dos resultados em 

periódicos reconhecidos pela comunidade científica; 
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• Definir e implementar sistemática de acompanhamento e critérios de 

avaliação da pesquisa ou iniciação científica institucionais, incorporando 

critérios de qualidade e relevância científica e social; 

• Redimensionar e oportunizar canais de publicação em cooperação entre 

docentes e discentes da graduação. 

 

 São características da pesquisa na IES:  

● Estar indissociável do ensino e da extensão: 

● Ser um vetor de articulação entre graduação e pós-graduação; 

● Atender aos objetivos dos projetos pedagógicos; 

● Estabelecer um grupo definido de temáticas que agreguem diferentes 

formações acadêmicas em torno de um projeto; 

● Focar na aplicabilidade dos seus resultados e na sua divulgação.  

Os programas de pesquisa no âmbito da IES são mantidos com recursos próprios e de 

agências de fomento e permitem a construção de um ambiente de pesquisa. Dentre eles é 

exemplo o Programa Pesquisa Produtividade que tem como objetivo estimular o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e incentivar a produção cientifica entre os docentes 

dos cursos de graduação.  

A seleção é feita via edital anual e os projetos são examinados pelo Comitê Nacional de 

Pesquisa Produtividade composto por professores doutores ou de notório saber em cada Centro 

de Conhecimento. Esse comitê interage mensalmente com todos os participantes do Programa 

e promove a necessária integração entre Graduação e Pós-Graduação.  

De acordo com as resoluções CNS 466/2012, 510/2016 e 580/2018 para todos os 

projetos, independente da área de conhecimento, que envolvam a participação direta ou 

indireta de seres humanos, exige-se apresentar, no momento da submissão, o número do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), emitido por um Comitê̂ de Ética em 

Pesquisa (CEP) do sistema CEP/CONEP. 

São oferecidos aos pesquisadores retorno individual e personalizado, para o e-mail 

institucional de cada um, pois cabe ao comitê um papel pedagógico, no que diz respeito à 

pesquisa. Assim, oportuniza-se constantemente a melhoria do nível dos pesquisadores e uma 

compreensão mais aprofundada acerca de questões metodológicas, teóricas, e mesmo questões 

inerentes ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Caso a proposta de pesquisa seja aprovada, o 

professor desenvolve sua pesquisa ao longo de 11 meses. Os docentes recebem uma bolsa 

auxílio equivalente a 20h na carga horária semanal. Dentre as contrapartidas, os professores 

Pesquisa Produtividade precisam entregar relatórios trimestrais que comprovem o avançar de 

suas pesquisas, realizar duas submissões em revistas científicas e promover dois eventos, seja 

palestra ou oficina, na unidade em que leciona, tudo sempre relacionado ao escopo da pesquisa. 

Esse conjunto de atividades não só incentiva os docentes a publicarem e participarem de 

eventos científicos, como ajuda a criar um ecossistema de pesquisa na unidade na qual atuam, 

gerando visibilidade interna e externa para a pesquisa 

O professor também é estimulado a produzir artigos científicos, participar de eventos 

nacionais e internacionais, além de submeter sua pesquisa a um órgão de fomento. Isso ajuda 

na formação de parcerias e estudos com outras instituições.  
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A política de Pesquisa Institucional da Estácio Juazeiro se materializa na graduação por 

regulares editais de candidaturas para o Programa de Iniciação Científica, com remuneração 

específica para os orientadores e concessão de bolsa aos alunos participantes. Todos os projetos 

são submetidos ao Comitê Institucional de Iniciação Cientifica e os relatórios são avaliados pelo 

mesmo Comitê. Há editais regulares de Iniciação Científica (divulgação no primeiro semestre do 

ano) e de Pesquisa Produtividade e Extensão Social (publicado em meados do segundo semestre 

do ano corrente); 

As atividades de pesquisa e/ou iniciação cientifica buscam permitir que o egresso 

compreenda a realidade complexa vivenciada, de modo que o mesmo consolide sua capacidade 

crítica e inventiva. 

 A Estácio Juazeiro entende a Iniciação Científica como um vetor para: 

● Despertar a vocação científica dos alunos de graduação;  

● Estimular e desenvolver o pensamento científico, aptidão criativa, capacidade 

crítica;  

● Buscar soluções inovadoras; 

● Desenvolver a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisas e 

conscientizar o aluno das questões sociais e éticas inerentes à pesquisa 

científica; 

● Produzir e divulgar o conhecimento como resultados das atividades de pesquisa 

na graduação; 

● Articular o ensino da graduação com a pós-graduação e a extensão. 

A ideia é estimular os professores/pesquisadores a envolver estudantes no processo de 

investigação científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, no âmbito das linhas e 

dos grupos de pesquisa institucionalizados e auxiliar no desenvolvimento de recursos humanos 

que atuem de modo inovador e produtivo na sua comunidade e se dediquem ao fortalecimento 

da capacidade inovadora em diferentes realidades produtivas.  

Com o objetivo de gerar a troca entre estudantes e professores, é realizada anualmente 

a Jornada de Iniciação Científica (IC). Os alunos que participam da IC apresentam os resultados 

de seus trabalhos na jornada e elaboram relatório semestrais individuais, que são avaliados pelo 

Comitê de IC e devolvidos ao professor orientador e alunos, permitindo repensar questões 

teórico-metodológicas.  

3.1.28.1.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) PARA O CURSO DE 

MEDICINA 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica específico para o Curso de 

Medicina é voltado aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação de medicina 

das Instituições de Ensino, em âmbito do IDOMED – Instituto de Educação Médica, em que a 

Estácio Juazeiro está inserida. Tem como objetivo principal desenvolver o pensamento 

científico, aptidão criativa, capacidade crítica e habilidade na busca de novas respostas e 

soluções. Visa ainda desenvolver a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, promover 

a autonomia do aluno para refletir sobre questões sociais e éticas inerentes à pesquisa científica 

em sintonia com as demandas sociais atuais e proporcionar espaço institucional para incentivo 
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à inovação e formação de futuros pesquisadores, mestres e doutores na área da medicina e, em 

linhas gerais, na grande área da saúde. 

Requisitos para aprovação do aluno: 

O aluno deverá preencher os seguintes requisitos:  

o Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação em 

medicina das Instituições de Ensino participantes deste Edital.  

o Não estar cursando o primeiro período do curso de Medicina.  

o Não estar cursando o último ano do curso de Medicina;  

o Possuir coeficiente de rendimento acumulado (CRA) igual ou 

superior a 7,0 (sete).  

o Ser selecionado e indicado pelo orientador para participar do projeto 

de pesquisa  

o Candidatar-se em apenas 01 (um) projeto de pesquisa.  

Deveres do aluno aprovado 

São deveres do aluno:  

• Participar da elaboração do resumo a ser submetido para apresentação em eventos 

científicos pertinentes.  

• Executar individualmente as atividades descritas no seu plano de trabalho 

estabelecido pelo orientador, dedicando 10 (dez) horas semanais para o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa.  

o Apresentar os resultados da pesquisa de forma a garantir a divulgação interna 

e externa dos achados obtidos.  

o Redigir, com auxílio do orientador, os relatórios parcial e final.  

o Quando bolsista, fazer referência à condição de bolsista PIBIC no Currículo 

Lattes e nas publicações ou trabalhos apresentados.  

o O aluno que não apresentar o relatório final e não submeter o resumo a 

eventos científicos pertinentes, sem justificativa e encaminhamento do 

professor orientador, não poderá receber o certificado de participante do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).  

 

 

Da concessão de bolsa ao aluno aprovado no PIBIC  

A bolsa de PIBIC terá a vigência de 12 meses e será no valor de R$ 200,00 para cada 

aluno bolsista. A disponibilidade de bolsas poderá sofrer variação segundo critérios de 

planejamento de custos orçamentários definidos pela Diretoria Nacional de Medicina do 

IDOMED e estará destacado conforme edital específico de seleção.  

 

Edital Específico para Auxílio em Participação de Eventos Científicos da Medicina  

O Edital Específico para Auxílio em Participação de Eventos Científicos da Medicina tem 

como objetivo apoiar a participação de Professores e alunos dos Cursos de Medicina das 

Instituições de Ensino Superior do IDOMED em eventos científicos e tecnológicos realizados no 

Brasil e no exterior para apresentação de artigos/trabalhos científicos desenvolvidos no âmbito 



Faculdade Estácio de Juazeiro 
PDI 2020-2024 

 

 

 136 

 

dos Cursos de Medicina, contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa, pós-graduação e 

inovação da instituição. O edital é divulgado anualmente e tem fluxo contínuo de participação, 

estando em conformidade com o calendário acadêmico das Instituições IDOMED. 

 

Requisitos e condições para o proponente:  

o Apresentar, no momento do envio da proposta, carta convite ou de 

aceitação da organização para apresentação do trabalho no referido 

evento e/ou participação na qualidade de palestrante ou similar; 

o Manter em sua guarda carta de aceite do(s) trabalho(s) apresentado(s) 

em congressos e similares. 

Para o docente dos Cursos de Medicina:  

o Possuir vínculo empregatício atual nos Cursos de Medicina do IDOMED  

o Ser autor ou coautor de trabalhos científicos ou tecnológicos 

formalmente aceitos para apresentação e publicação em eventos;  

o Possuir currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes.  

• Para o aluno:  

o Ser autor ou coautor de trabalhos científicos ou tecnológicos 

formalmente aceitos para apresentação e publicação em eventos;  

o Possuir CR acima de 7,0;  

o Possuir currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes.  

 

3.1.29 POLÍTICAS PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

A Estácio Juazeiro assume o compromisso com a busca constante do conhecimento 

novo, que conduza à solução dos problemas, contribuindo, sobretudo, para o desenvolvimento 

regional/local. 

 A partir desse pressuposto, a IES propõe que a atividade de pesquisa, voltada para a 

inovação tecnológica: 

● Procure, por meio dos laboratórios dos diferentes cursos, fomentar novos 

processos e produtos; 

● Oportunize a criação de agências de inovação como incubadora de empresas; 

● Estimule o empreendedorismo nas suas mais diferentes formas e possibilite o 

desenvolvimento pessoal, local e regional; 

● Tenha, como foco, a aplicação prática de seus resultados; 

● Promova inovação na relação próxima com o setor empresarial; 

● Esteja voltada para a divulgação e disseminação da inovação tecnológica 

 A aproximação da atividade de pesquisa com o setor empresarial estimula a inovação e 

induz sua realimentação com foco na aplicabilidade e, portanto, é componente prioritária do 

Projeto Pedagógico Institucional da Estácio Juazeiro.  

A realização de atividades de pesquisa extramuros induz processos de oxigenação 

necessários para reduzir a endogenia na atividade de pesquisa. Parte-se do princípio de que a 
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pesquisa tem elevado potencial para ativar a economia e gerar a transformação social e, para 

estimular a sua realização, a IES, como já foi dito, oferece bolsas de pesquisa e iniciação científica 

para docentes e discentes. 

  

3.1.30 POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL 

 

A IES compreende seu papel no fomento não só da pesquisa, mas também, no do 

desenvolvimento artístico e cultural. Dessa forma, adota os seguintes direcionamentos: 

● Concepção da arte como elemento formativo, educativo e transformador; 

● Importância da arte como estímulo ao desenvolvimento das competências 

socioemocionais, em especial a criatividade, o autoconhecimento, a empatia e 

a autonomia, cada vez mais importantes e requisitadas pelo mundo do trabalho; 

● Linguagem artísticas como condição sine qua non para a expressão de indivíduos 

e grupos. 

A partir dessa concepção, busca adotar ações que ajudem a desenvolver a sensibilidade 

e visão humanística, pois são fundamentais na formação dos alunos e de todo cidadão e realizar 

encontros culturais e reflexões envolvendo as diversas formas de arte e expressões culturais, 

tanto para alunos quanto para a comunidade do entorno.  

Todos os cursos de graduação possuem semanas acadêmicas, nas quais são ofertadas 

para professores, técnicos, alunos e comunidade externa diversas atividades, envolvendo 

palestras, oficinas e apresentações artísticas. Além disso, o desenvolvimento artístico e cultural 

é mais intensamente explorado no bojo da extensão, pela natureza extramuros das atividades 

extensionistas. A maior parte das atividades são abertas a toda a comunidade do entorno. 

 

3.1.31 POLÍTICA DE BOLSAS DOCENTE E DISCENTE 

 

A IES tem, como política, oferecer bolsas de estudos para docentes e discentes. A IES 

adere ao PROUNI, que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais 

em cursos de Graduação em instituições de ensino superior privadas. Os candidatos são 

selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conjugando-se, 

desse modo, inclusão à qualidade e ao mérito dos estudantes com melhores desempenhos 

acadêmicos.  

Para o Curso de medicina é ofertado o Programa de Apoio Financeiro e Financiamento 

da instituição que contempla as modalidades de FIES, PROUNI, PARAVALER e parceria para 

financiamento do curso de Medicina com o Banco Santander. Ainda, a IES destina duas vagas 

anuais do curso para bolsistas integrais. 

A IES possui programa de bolsas de estudo, realizando a política de Pesquisa 

Institucional que se materializa na graduação por regulares editais de candidaturas para o 

Programa de Iniciação Científica com remuneração específica para os orientadores e concessão 
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de bolsa aos alunos participantes e para docentes, técnico-administrativos e seus dependentes 

nos cursos de graduação e pós-graduação. Aos recém graduados, oferece bolsas de pós-

graduação lato sensu, como incentivo na carreira de magistério da IES, dando preferência aos 

egressos que atuaram em monitorias. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Estácio Juazeiro, gerido com 

recursos próprios, é voltado a alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação e tem, 

como objetivo, proporcionar o espaço institucional para formação de futuros pesquisadores, 

mestres e doutores. Os alunos recebem uma bolsa parcial que proporciona um desconto nas 

mensalidades durante o período em que realizam a iniciação científica. Cada aluno possui um 

plano de trabalho individual e entrega um relatório individual, o que garante que todos os 

discentes efetivamente desempenhem suas funções previstas em cronograma na submissão da 

pesquisa.  

 Em relação aos docentes, a Instituição reconhece e incentiva a produção científica por 

meio de seleção dentre as melhores produções e concede bolsas de estudo para os cursos de 

Pós-graduação: mestrado e doutorado. Além disso, realiza as seguintes ações: 

• Concessão de auxílio para que professores participem de congressos, seminários, 

simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim;  

• Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos 

acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente ou técnico-administrativo; 

• Oferta de infraestrutura para que os seus professores imprimam ou editem suas 

produções científicas, sob o patrocínio da Instituição; 

• Oferta de bolsas para os professores pesquisadores aprovados no Programa Pesquisa 

Produtividade. 

• Oferta de bolsas para os professores extensionistas que tiveram os seus projetos 

aprovados. 

• Bolsa de capacitação docente DOCIDOMED, curso de aperfeiçoamento em educação 

médica voltado para os docentes. 

3.1.32 CAMINHOS DE SOCIALIZAÇÃO  

 

No âmbito interno, é publicado semanalmente o Boletim de Pesquisa, que apresenta as 

produções acadêmicas de professores da IES, além de divulgar oportunidades na área das 

pesquisas local, nacional e internacional. O Boletim é disparado para os professores via e-mail 

institucional e disponibilizado no portal da instituição.  

Encontra-se em funcionamento regularmente um processo de identificação da atividade 

de pesquisa que, a partir de indicadores institucionais coligidos da plataforma Lattes, tangibiliza 

a produção cientifica dos docentes e a consolida por curso. Esse procedimento permite 

identificar a capacidade instalada de pesquisa e direciona atividades futuras. O Índice de 

Produtividade em Pesquisa na Graduação em um ciclo de 03 anos (IPPGR-3) é um índice interno 

que ajuda no mapeamento das publicações docentes. Cada docente pode solicitar o seu IPPGR-

3 diretamente ao setor de Pesquisa. A explicação completa para o cálculo do IPPGR3 está na 

Nota Técnica nº 45, de janeiro de 2018.  
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 A apuração do IPPGR3 de cada docente se realiza em dois blocos da seguinte forma: 

● Produção bibliográfica, com peso 03; 

● Orientações concluídas, com peso 01. 

Coordenadores de curso recebem o IPPGR-3 calculado por docente e uma média da área 

de conhecimento, o que permite o reconhecimento de professores destaque no cenário da 

pesquisa e um estímulo aos demais docentes.   

Há também o Índice de Pesquisa, Extensão e Internacionalização (IPEI), utilizado para 

aferição das áreas supracitadas. A metodologia da IPEI está detalhada minuciosamente na Nota 

Técnica n.54, de agosto de 2020.  

A composição do IPEI é formada por 05 (cinco) dimensões indicadas a seguir: 

a) Índice de Produtividade em Pesquisa na Graduação em um ciclo de 03 (três) 

anos (IPPGR3); 

b) Projetos de Pesquisa; 

c) Projetos de Extensão; 

d) Bancas, Eventos, Produções Artísticas/Culturais e Técnicas; 

e) Internacionalização. 

 O valor final do IPEI consiste no somatório simples de todas as dimensões: 

 IPEI = A+ B + C + D + E 

  

O IPEI é socializado semestralmente com coordenadores e outros atores interessados 

no ambiente acadêmico, com o índice calculado por docente, além das médias por áreas de 

conhecimento, permitindo o reconhecimento de professores com forte atuação na pesquisa, 

extensão e internacionalização, além de incentivo aos demais.  

As atividades de extensão, pesquisa produtividade e IC ajudam a garantir um 

ecossistema de produção docente, bem como os eventos científicos organizados no âmbito do 

a Estácio Juazeiro como o Fórum de Extensão, o Seminário de Pesquisa e a Jornada de Iniciação 

Científica. Além disso, a IES estimula, constantemente, a participação de docentes e alunos em 

eventos acadêmicos no Brasil como Fórum Anual Docente e em eventos em outros países, pois 

não só valoriza a questão regional, mas também busca ajudar alunos e professores a se 

posicionarem diante de um mundo globalizado. 

3.1.33 PESQUISA E INOVAÇÃO 

 

A valorização do docente e o desenvolvimento de boas práticas em Pesquisa são 

propósitos que a Estácio Juazeiro intenta em sua missão de Educar para Transformar e de busca 

permanente de inovação. Em função disso, a instituição valoriza e reconhece seus docentes 

como aqueles que contribuem para a disseminação dessas boas práticas e, consequentemente, 

de inovação. 

Nesse contexto, são ofertados cursos de capacitação em pesquisa no âmago da 

EDUCARE – Universidade Corporativa e o LIP - Laboratório de Inovação Premium. No ano de 

2022 o Ibmec cria o Laboratório de Inovação Premium – LIP inspirado em renomadas instituições 
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estrangeiras como Dartmouth, Duke University, Harvard, Derek Bok Center, Vanderbilt 

University e Yale University.  

O LIP foi concebido com o objetivo de garantir aos nossos docentes o que de há mais 

sofisticado, moderno e inovador quanto ao desenvolvimento e capacitação para o exercício do 

magistério buscando boas referências de design de aprendizagem, criação de conteúdos digitais 

de educação, consciência e diversidade na educação, inovação de ensino, construção de 

ementas integradas, fomento e manutenção de comunidades ativas de aprendizagem. O LIP 

está estruturado para oferecer cursos presenciais, digitais e figitais (cursos ao mesmo tempo 

presenciais e digitais).  

Tudo é gratuito e sem a necessidade de inscrição. Os cursos ofertados são os seguintes: 

 

Cursos liP – Trilha Docente Século XXI  

 

1) CASES: Usando estudos de caso com eficiência em sala de aula  
 
Sobre o curso:  
Cada vez mais os docentes têm papel de facilitadores da aprendizagem, criando ambientes 
colaborativos de ensino e estimulando os alunos a participarem e debaterem com colegas 
sobre situações e contextos reais. Por isso criamos o CASES, um curso para apoiar docentes a 
usarem a metodologia ativa de estudos de caso no planejamento e execução da aula.  
 
2) PjBL: Conhecendo um case brasileiro de aprendizagem por projetos  
 
Sobre o curso:  
O mercado de trabalho vem demandando novas competências comportamentais dos 
profissionais, entre elas a boa capacidade de comunicação e o trabalho em equipe. Dessa 
forma, novas metodologias de ensino ganham força, como o PJBL – Project Based Learning ou 
Aprendizagem Baseada em Projetos, que por meio de uma participação ativa na construção de 
conhecimento, promove maior engajamento dos alunos. Por isso criamos o PJBL: Conhecendo 
um case brasileiro de aprendizagem por projetos, um curso para apoiar docentes a usarem a 
metodologia e colocarem o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem.  
 
3) MIRO: Como usar o quadro branco infinito em aulas presenciais e digitais  
 
Sobre o curso: Novas tecnologias surgem a todo momento e oferecem diferentes caminhos 
para o ensino e aprendizagem, aprimorando a qualidade da educação. As ferramentas digitais 
apoiam o desenvolvimento de novas habilidades comportamentais, por isso criamos o MIRO 
como um curso para apoiar docentes a usarem os recursos de colaboração da plataforma, que 
deixam as aulas mais produtivas e participativas. 
 
4) META: Usando o canvas e o sway para criar planos de aula  
 
Sobre o curso:  
Acreditamos que planos de aula detalhados, visualmente atraentes e multidimensionais 
facilitam o entendimento do aluno sobre a jornada completa de aprendizagem e por 
consequência constroem alinhamento e engajamento nas aulas de uma disciplina, por isso 
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criamos o META como um curso para apoiar docentes a usarem estratégia e tecnologia na 
criação de seus planos de aula.  
5) PLATÔ: Como colocar plataformas digitais a serviço das suas aulas  
 
Sobre o curso:  
A educação precisa de transformações contínuas. Com a tecnologia avançando a todo 
momento, diversas ferramentas e plataformas digitais surgem para tornar as aulas inovadoras. 
Conhecê-las e aplicá-las pode trazer uma experiência diferenciada para o aluno, tornando este 
processo de aprendizagem mais significativo. Por isso criamos o PLATÔ, um curso para apoiar 
docentes a buscarem e usarem ferramentas digitais no desenvolvimento da aula.  
 
6) D.I.P: Tópicos do Design Instrucional para professores  
 
Sobre o curso:  
Qual a diferença entre saber algo e saber ensinar algo? Qual o papel dos saberes docentes 
para a aprendizagem efetiva? O que o Design tem a ver com educação e aprendizagem? Dia 
após dia, as práticas de ensinar estão se transformando. Por esse motivo criamos o D.I.P: 
Tópicos do Design Instrucional para professores, um curso para apoiar docentes com o uso do 
Design para a educação superior.  
 
7) AVAL: Novas metodologias de avaliação das aprendizagens  
 
Sobre o curso:  
Com a chegada de novas tecnologias educacionais e abordagens de ensino baseadas em 
metodologias ativas, surgem novos caminhos para o ensino e aprendizagem e, 
consequentemente, para a avaliação. O curso AVAL visa fornecer aos docentes os subsídios 
necessários para que possam ampliar o seu repertório de práticas avaliativas.  
 
8) MIROVERSO: Levando o seu PPT para o Miro  
 
Sobre o curso:  
Saber comunicar suas ideias e compartilhar seu conhecimento é uma das competências mais 
valorizadas atualmente. Na sala de aula, durante o ensino-aprendizagem, uma boa 
apresentação facilita o entendimento do aluno sobre o conteúdo e o mantém engajado e 
participativo.  

Por este motivo criamos o MIROVERSO, um curso para apoiar docentes na criação de 

aulas interativas e criativas no Miro. 

 

CURSOS EDUCARE 
 
O catálogo de cursos da EDUCARE é bastante amplo, contempla capacitações vocacionadas ao 
desenvolvimento profissional, trilhas de integração dos colaboradores que abordem sistemas 
internos, técnicas de liderança, além de tópicos inovadores como empreendedorismo, 
sustentabilidade e responsabilidade social. 
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POLÍTICAS PARA A EXTENSÃO 

 

Considerando a Resolução CNE/CES nº 7, publicada no Diário Oficial da União em 

dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira 

e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação - PNE 2014 -2024, a Extensão na Educação Superior é entendida como um processo 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que ajuda a promover a 

interação transformadora entre a Instituição de Ensino Superior (IES) e os outros setores da 

sociedade. A extensão é caracterizada pela produção e aplicação do conhecimento, em 

articulação permanente com o ensino e a pesquisa e envolve toda a comunidade acadêmica, na 

figura dos docentes, discentes e corpo técnico-administrativo.  

 As atividades de Extensão constituem aportes decisivos à formação do estudante pelo 

contato direto com as grandes questões contemporâneas, o que permite o enriquecimento da 

experiência discente em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que reafirma e 

materializa os compromissos éticos e solidários das IES. A extensão, assim, visa uma intervenção 

social, em estreito diálogo com a comunidade do entorno, a partir da articulação entre teoria e 

prática. 

As Diretrizes da Extensão na Estácio Juazeiro são as seguintes:  

• Extensão como prática acadêmica dialógica entre as IES e a sociedade;  

• Extensão como produtora e disseminadora de conhecimentos 

advindos da comunidade acadêmica;  

• Extensão como instrumento para buscar soluções às questões sociais, 

objetivando a qualidade de vida da população, em especial local e 

regional;  

• Extensão como ação interdisciplinar, multidisciplinar e 

transdisciplinar, contribuindo para a inclusão social;  

• Extensão como instrumento de formação de profissionais 

tecnicamente competentes e eticamente comprometidos com uma 

sociedade mais justa e fraterna;  

• Extensão como prática acadêmica sistematicamente avaliada. 

As atividades de Extensão permitem a troca de saberes sistematizados, acadêmicos e 

populares, tendo como consequência a produção do conhecimento resultante do confronto 

com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da comunidade na Instituição. Importante ressaltar que o objetivo é a troca 

sem hierarquia de saberes, o que gera uma relação dialética de aprendizagem, seja 

IES/comunidade ou comunidade/IES.  

Assim, a lógica assistencialista cede lugar a uma extensão que busca empoderar todos 

os atores envolvidos. Opera-se também com um novo conceito de ‘salas de aula’, que não mais 

é limitada ao espaço físico tradicional de ensino-aprendizagem. ‘Salas de aula’ são todos os 

espaços, dentro e fora das IES, em que se apreende e se constrói o processo histórico-social em 

suas múltiplas determinações e facetas.   
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Na relação entre Extensão e Pesquisa, são abertas múltiplas possibilidades de 

articulação entre as IES e a sociedade. Visando à produção de conhecimento, a Extensão 

Universitária sustenta-se principalmente em metodologias participativas, no formato 

investigação-ação (ou pesquisa-ação), que priorizam métodos de análise inovadores, a 

participação dos atores sociais e o diálogo. Ações extensionistas com esses formatos permitem 

aos atores nelas envolvidos a apreensão de saberes e práticas ainda não sistematizados e a 

aproximação aos valores e princípios que orientam as comunidades. Para que esses atores 

possam contribuir para a transformação social em direção à justiça, solidariedade e democracia, 

é preciso que eles tenham clareza dos problemas sociais sobre os quais pretendem atuar, do 

sentido e dos fins dessa atuação, do ‘arsenal’ analítico, teórico e conceitual a ser utilizado, das 

atividades a serem desenvolvidos e, por fim, da metodologia de avaliação dos resultados (ou 

produtos) da ação e de seus impactos sociais. 

Os objetivos da extensão são:  

● Promover a participação da comunidade no ambiente acadêmico; 

● Promover cursos de capacitação, formação e qualificação para a comunidade; 

● Impulsionar e acompanhar a elaboração de projetos sociais e ambientais 

estruturados para a comunidade; 

● Incentivar a participação de professores, alunos, colaboradores e o público 

externo nas discussões que envolvam os aspectos culturais, artísticos, políticos 

e de sustentabilidade ambiental e social, promovendo a interação 

transformadora entre as IES e outros segmentos da sociedade; 

● Fomentar a produção científica de alunos e professores para a publicação; 

● Estabelecer a articulação entre a graduação e os cursos de pós-graduação, 

oportunizando a aproximação com as atividades de pesquisa, pela participação 

em projetos e grupos de pesquisa, congressos, seminários, eventos de 

internacionalização e na obtenção de bolsas ou premiações de órgãos e 

agências de fomento. 

3.1.34 PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO: BASES FUNDAMENTAIS 

 

São consideradas ações da extensão universitária: 

● Programas e projetos, que pressuponham a troca docente/discente e 

comunidade do entorno; 

● Cursos de Extensão Universitária: Também chamados de cursos livres, os cursos 

de extensão universitária consistem em um conjunto articulado de ações 

pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo 

sistemático, com carga horária e critérios de avaliação definidos; 

● Eventos: apresentação e exibição pública ou também com clientela específica, 

do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico desenvolvido, 

conservado ou reconhecido pela universidade; 

● Publicações e outros produtos acadêmicos: produção de publicações e de 

produtos acadêmicos decorrentes das ações de extensão para difusão e 
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divulgação cultural, científica ou tecnológica, tais como cartilhas, vídeos, filmes, 

softwares, anais, revistas, livros, CDs, entre outros. 

 As atividades de Extensão devem ser orientadas e operacionalizadas a partir dos eixos 

norteadores das políticas educativas, atividades de difusão e atividades de responsabilidade 

social da IES e estará sujeita à contínua autoavaliação crítica, através de instrumento interno 

próprio, voltada para o aperfeiçoamento de suas características essenciais de articulação com o 

ensino, a pesquisa/iniciação científica, a formação do estudante, a qualificação do docente, a 

relação com a sociedade, a participação dos parceiros e a outras dimensões acadêmicas 

institucionais.  

A concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na Educação Superior devem 

privilegiar: 

● A interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da 

troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões 

complexas contemporâneas presentes no contexto social; 

● A formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus 

conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja 

valorizada e integrada à matriz curricular; 

● A produção de mudanças na própria Instituição de Ensino Superior e nos demais 

setores da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem 

como por outras atividades acadêmicas e sociais; 

● A articulação entre Ensino/Extensão/Pesquisa/Iniciação Científica, ancorada em 

processo pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, 

científico e tecnológico; 

● A contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação 

como cidadão crítico e responsável; 

● O estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais 

setores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a 

interculturalidade; 

● A promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições 

de ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, 

direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para 

a educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação 

indígena; 

● A promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do Ensino e da 

Pesquisa/Iniciação Científica; 

● O incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao 

enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do 

desenvolvimento econômico, social e cultural; 

● O apoio a princípios éticos que expressem o compromisso social de cada 

estabelecimento superior de educação; 



Faculdade Estácio de Juazeiro 
PDI 2020-2024 

 

 

 145 

 

● A atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e 

coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com 

a realidade brasileira. 

São consideradas atividades de Extensão, no âmbito da IES, e em parcerias com projetos 

privados e governamentais, as intervenções que envolvam diretamente as comunidades 

externas às instituições de ensino superior e que estejam vinculadas à formação do estudante. 

Ou seja, a extensão envolve ensino, trazendo em seu bojo uma ampliação da percepção da sala 

de aula para além da sala física convencional.  

A Extensão estará sujeita à contínua autoavaliação crítica, através de instrumento 

interno próprio, voltada para o aperfeiçoamento de suas características essenciais de 

articulação com o ensino, a pesquisa/iniciação científica, a formação do estudante, a 

qualificação do docente, a relação com a sociedade, a participação dos parceiros e a outras 

dimensões acadêmicas institucionais. O instrumento a ser criado deverá incluir: 

● A identificação da pertinência da utilização das atividades de extensão na 

creditação curricular; 

● A contribuição das atividades de Extensão para o cumprimento dos objetivos do 

Plano de Desenvolvimento Institucional e dos Projetos Pedagógico dos Cursos; 

● A demonstração dos resultados alcançados em relação ao público participante; 

● O cumprimento de, no mínimo, 10% da carga horária prevista dos cursos 

voltados para a Extensão; 

A Estácio Juazeiro poderá realizar suas atividades de Extensão em parceria pública e/ou 

privada, de modo a estimular a mobilidade interinstitucional de estudantes, docentes e técnico-

administrativos. 

A contribuição das ações extensionistas para a produção do conhecimento e a formação 

de estudantes, professores e profissionais técnicos administrativos e sua efetividade para a 

transformação das IES e da sociedade dependem também da construção de um sistema de 

informações e de indicadores (sistema de monitoramento e avaliação) que permitam a avaliação 

das ações extensionistas. 

Ainda no que se refere à avaliação, cabe ressaltar que a Extensão deve ser entendida 

como processo formativo, prospectivo e qualitativo, a ser mensurado por critérios objetivos 

(relatório, trabalho escrito, publicação ou comunicação) e subjetivos (compromisso, dedicação). 

Esse processo deve estar integrado à avaliação dos objetivos e metas do programa ou projeto 

extensionista, assim como à avaliação dos efeitos da participação do estudante – e da equipe de 

trabalho na qual este se inclui – sobre os problemas sociais. 

As atividades de extensão são acompanhadas por Comitê próprio por meio de relatórios 

trimestrais. 

O setor específico da Estácio Juazeiro voltado à Extensão, articulado aos seus 

respectivos cursos, deverá manter, conforme regimento próprio, sistematizadas, registradas, 

documentadas, acompanhadas e analisadas as atividades de Extensão que darão subsídio ao 

registro da documentação discente, como forma de seu reconhecimento formativo. 

Há dois tipos de extensão possíveis, desenvolvidas pela IES. A extensão social, 

conduzido pelo Comitê Institucional de Extensão (CIExt) e orientado por Edital anual, publicado 

pela IES, e a extensão continuada, descrita nos projetos pedagógicos dos cursos (PPC). A 
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indicação de professor responsável por projetos nesta modalidade será realizada pelo 

coordenador do curso, analisada e validada pelo Comitê Institucional de Extensão (CIExt). 

A extensão continuada: a extensão continuada consiste no desenvolvimento de 

conjunto de projetos de extensão de caráter orgânico-institucional, estruturante, regular e 

continuado, vinculados diretamente aos Cursos de Graduação, com clareza de diretrizes e 

orientados a um objetivo comum. Todos os professores participantes também recebem uma 

bolsa ao participar, com valor equivalente ao da extensão social. A extensão continuada, assim 

como a social, é gerida com recursos próprio. 

3.1.35 PRÁTICAS EFETIVAS E INOVADORAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FORMAS DE 

COMUNICAÇÃO 

 

Como práticas inovadoras, a IES mantém alguns núcleos extensionistas que 

desenvolvem um trabalho continuado junto à comunidade do entorno. Em tais núcleos, alunos 

aprendem na prática a desenvolver competências profissionais fulcrais, bem como senso de 

ética, a partir da orientação de professores que lideram os núcleos. Dessa forma, há um 

incremento no ensino dos estudantes, uma relação entre teoria e prática e a possibilidade de 

adquirir competências profissionais atuais a partir dos atendimentos e contato com a 

comunidade do entorno, que trazem problemas reais para serem refletidos e resolvidos no 

âmbito do espaço acadêmico. A publicização dessas práticas pelos núcleos é feita por 

publicações periódicas do seu trabalho no site da Instituição ou em fóruns de discussão os mais 

diversos.  

 

3.1.36 POLÍTICA DE INCENTIVO E DIVULGAÇÃO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA DOCENTE E 

DISCENTE 

 

3.1.36.1 Políticas de Incentivo e Divulgação 

As políticas institucionais e ações de estímulo da Juazeiro com seus alunos e professores 

são viabilizadas através de apoio financeiro e logístico para a organização e participação em 

eventos na IES e de âmbito local, nacional ou internacional, e apoio à produção acadêmica 

discente e docente e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e internacionais, 

inclusive em revistas indexadas no Qualis. O setor que trata das ações relacionadas à questão 

proverá os meios necessários para a implementação e consecução dessas atividades. 

 

3.1.36.2 Ações para Produção e Publicação Acadêmica 

A Estácio Juazeiro assume o compromisso de realizar as seguintes ações para a produção 

e publicação acadêmica docente e discente: 
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● Estabelecer formas pecuniárias de incentivo e divulgação da produção docente 

e discente; 

● Mobilizar a comunidade acadêmica, no sentido de incentivar e divulgar a 

produção acadêmica, por meio de chamadas para eventos tais, como: concursos 

de produções docentes e discentes, ciclo de palestras, simpósios, seminários 

etc. que culminem em publicações; 

● Premiar professores e alunos por quantidade e qualidade de publicações em 

revistas de cunho nacional e/ou internacional, indexadas no Qualis; 

● Estimular, por meio dos setores envolvidos com a pesquisa e com a extensão, a 

publicação de relatórios de trabalhos e/ou artigos em revistas e/ou jornais 

locais; 

● Incentivar, em todos os cursos, a organização de revistas de cunho científico ou 

não para divulgação dos trabalhos dos diferentes cursos; 

● Articular a graduação com a pós-graduação de modo que haja parcerias de 

alunos e professores dos diferentes níveis na publicação de trabalhos 

acadêmicos comuns; 

● Estimular professores e alunos a divulgarem os seus trabalhos não só em forma 

impressa, mas também digital, utilizando-se dos meios eletrônicos da própria 

IES; 

● Premiar com publicações os melhores trabalhos de conclusão de curso tanto da 

graduação quanto da pós-graduação; 

● Divulgar, na forma de painel próximo à Biblioteca Central, todas as publicações 

docentes e discentes de reconhecido mérito; 

● Estimular os professores a trabalharem, nos seus planos de aula, com textos de 

sua própria lavra ou de seus alunos para exemplo e divulgação dos vários 

talentos 

3.1.36.3 Programas de Incentivos a Qualificação e Produção Docente e Discente 

 

A Estácio Juazeiro busca: 

● Criar e consolidar o Programa de Incentivo à Produção Científica Docente - 

Auxílio à Pesquisa desenvolvida por Professores Tempo Integral [TIs] vinculados 

aos cursos de graduação e pós-graduação, com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento científico e/ou tecnológico, estimular a produção científica 

e/ou tecnológica qualificada, e contribuir para a consolidação da pesquisa; 

● Dar continuidade ao programa de qualificação docente já existente para todos 

os professores, em termos pedagógicos e/ou científicos; 

● Consolidar o Programa de Bolsas de Estudo na pós-graduação para os alunos da 

graduação que se destacarem pela produção acadêmica e/ou participação da 

produção acadêmica de seus professores; 

● Incentivar os alunos da graduação a aderirem ao Programa de Qualificação 

Discente que propõe a sua participação em algumas aulas na pós-graduação 
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desde que o regimento da pós o permita e que sejam indicados para tanto por 

um dos professores do seu curso; 

● Ampliar os programas de bolsas de internacionalização para alunos e 

professores que se destacam na produção discente e docente. 

 

 

3.1.36.4 Políticas para Participação em Eventos Acadêmicos 

 

As ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica, adotadas pela Estácio 

Juazeiro promovem publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais, incentivando a participação dos docentes e discentes em eventos de âmbito local, 

nacional e internacional, incluindo a organização e publicação de revista acadêmico-científica 

indexada no Qualis. 

São algumas das ações as seguintes, desde que circunstanciadas e devidamente 

aprovadas pelo setor competente: 

● Promoção de auxílio a viagens para participação de eventos em outras 

localidades; 

● Estímulo financeiro para organização de eventos na IES; 

● Auxílio a participação de eventos para divulgação de trabalhos a alunos 

dedicados à Iniciação Científica (Graduação) e à Pesquisa (Graduação e Pós-

graduação); 

● Auxílio para a publicação de trabalhos apresentados em eventos locais, 

nacionais e internacionais por via impressa, ou eletrônica; 

● Ampliação de patrocínios que, em parceria com a IES, promovem participação a 

eventos nacionais e/ou internacionais. 

3.1.36.5 Publicação de Revista Acadêmico-científica 

 

O Repositório Institucional da YDUQS tem como propósito reunir, armazenar, organizar, 

recuperar, preservar e disseminar a produção científica e intelectual das comunidades 

acadêmicas de suas IES, estimulando, através de acordo de cooperação técnico científica, que 

docentes, pesquisadores, técnicos e alunos possam participar de publicações através da 

inserção de artigos em suas revistas acadêmico científicas. 

A Faculdade Estácio possui o periódico Acadêmico-Científico Arquivo de Saúde, Biologia 

e Sociedade pode ser acessado pelo link 

http://periodicos.estacio.br/index.php/asbsestaciojuazeiro . É de periodicidade semestral e 

caráter Interdisciplinar, aberto a comunidade científica nacional e internacional, têm a 

finalidade de publicar contribuições científicas originais sobre temas relevantes para as áreas de 

Ciências da Saúde e Biológicas, Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias, 

Ciências Sociais e Aplicadas, promovendo a divulgação do conhecimento das diversas áreas do 

saber e estimulando as relações interdisciplinares. 

http://periodicos.estacio.br/index.php/asbsestaciojuazeiro
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A YDUQS em suas IES, possui inúmeras revistas acadêmico cientificas publicadas, sendo 
um espaço propício à troca e construção de conhecimento, bem como é um meio de 
aproximação entre os indivíduos e o avanço da ciência em diversas áreas do conhecimento.  

Tais revistas estão indicadas a seguir:  

 Dissertar - Brasilian Journal of Academic Studies (ISSN 1676-0867) 

A Revista Dissertar é um periódico científico multidisciplinar que visa a pluralidade da 
produção acadêmica. Em janeiro de 2006 a publicação foi premiada em 1º lugar no TOP FIEP – 
Federação Internacional de Educação Física, na categoria de melhor revista universitária. Com 
uma tiragem semestral de dois mil exemplares, está inscrita sob o ISSN 1676-0867 e apresenta 
B5 na classificação dos periódicos Qualis da CAPES 

 Juris Poiesis (ISSN 1516-6635) 

A Juris Poiesis, Qualis B1, é um periódico acadêmico quadrimestral vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Estácio de Sá 
(PPGD/UNESA).  E desde seu volume 18, número 18, ano 2015, vem sendo publicada 
eletronicamente, com ISSN versão digital: 2448-0517. 

Revista ADM.MADE (ISSN 2237-5139) 

Revista do Programa de Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da 
Universidade Estácio de Sá (MADE/UNESA) - Rio de Janeiro. A ADM.MADE está classificada no 
Qualis/CAPES como B2 na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 

A ADM.MADE faz parte do Portal Spell - Scientific Periodicals Electronic Library, da 
ANPAD (http://www.spell.org.br) e do Diretório de Políticas Editoriais das Revistas Científicas 
Brasileiras - Diadorim (http://diadorim.ibict.br) 

 Revista Educação e Cultura Contemporânea (ISSN 1807-2194) 

A Revista Educação e Cultura Contemporânea - REEDUC, Qualis A2, divulga trabalhos 
inéditos de pesquisadores para ampliar o debate sobre os desafios postos à Educação pelas 
mudanças que caracterizam a cultura contemporânea. Mantida pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá 

Revista Transdisciplinar Logos e Veritas (ISSN 2318-9614) 

A Revista Transdisciplinar Logos e Veritas da Universidade Estácio de Sá, Campus Cabo 
Frio, tem por propósito orientar suas edições a partir do par conceitual que sustenta o 
pensamento ocidental e que faz parte do seu título, a saber: "Logos", que em grego significa 
explicação, discurso, razão etc., e "Veritas", do latim, cuja acepção é verdade. Razão e verdade, 
portanto, são os compromissos deste novo veículo de transmissão de ideias que, mesmo ciente 
de suas imensas limitações, procurará com elegância expor, debater, indagar, discordar, 
concordar, analisar, investigar e refletir sobre todos os objetos, temas e problemas 
compreendidos pelo mundo da transdisciplinaridade.  

 Trama: indústria criativa em revista (ISSN 2447-7516) 

A Revista Trama é uma publicação semestral editada pela Área da Economia Criativa da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA). Este periódico tem como missão oferecer um espaço de 
reflexão e debate sobre as mais diversas experiências de produção no campo da Economia 

http://revistadissertar.adesa.com.br/index.php/Dissertar
http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis
http://periodicos.estacio.br/index.php/admmade
http://www.spell.org.br/
http://diadorim.ibict.br/
http://periodicos.estacio.br/index.php/reeduc
http://revistalogoseveritas.inf.br/lev/
http://periodicos.estacio.br/index.php/trama
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criativa. A fim de acolher a diversidade de abordagens teóricas e pontos de vista, a revista 
publica artigos, ensaios e relatos de experiência, originais e inédito. 

 

 

3.1.36.6 Comitê de Ética -CEP 

 

A Faculdade Estácio Juazeiro (ESTÁCIO JUAZEIRO), representado pela Coordenação de 

Pesquisa e Extensão requereu autorização do Comitê de Ética e Deontologia em Pesquisa com 

Seres Humanos (CEP) à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). O processo de 

solicitação está em tramitação no CEP-CONEP.  

Reitero que, o CEP é um órgão colegiado para a apreciação ética de pesquisas que têm 

seres humanos como participantes. É um órgão participante do Sistema CEP-CONEP (Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa). 

O CEP-ESTÁCIO JUAZEIRO irá avaliar principalmente pesquisas realizadas na Faculdade 

Estácio Juazeiro, mas poderá avaliar também, pesquisas de outras Instituições de Ensino 

Superior (IES), que não possuam CEP próprio e que, se encontrem preferencialmente localizados 

próximos ao Estado da Bahia. 

Toda submissão a análise ética será realizada através da Plataforma Brasil; os manuais 

da Plataforma Brasil devem ser consultados para cadastro do pesquisador e da pesquisa. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

A política institucional praticada pela IES garante mecanismo de acompanhamento de 

seu egresso e atualização sistemática de informações a seu respeito na continuidade da vida 

acadêmica ou na sua inserção profissional, além de estudo comparativo entre atuação desse 

egresso da IES e a formação recebida, possibilitando ações de melhoria no curso, relacionadas 

à formação continuada, às demandas da sociedade e do mundo do trabalho, estimulando e 

promovendo, dessa forma, ações exitosas para com o egresso. 

 

3.1.37 POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

A IES acompanhará a trajetória do ex-aluno na sua vivência profissional através de seus 

avanços e vitórias, investigando, também, as dificuldades que se relacionem a sua formação 

acadêmica, possibilitando que esse mesmo aluno, baseando-se na experiência conquistada no 

mercado de trabalho, registre sua percepção sobre aspectos do seu curso, tais como conteúdo 

das disciplinas, biblioteca, atividades acadêmicas e laboratórios; proporcionando feedback 

avaliativo, que subsidie a reflexão sobre o  projeto pedagógico do curso. 
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3.1.37.1 Acompanhamento de Continuidade da Vida Acadêmica e Inserção 

Profissional 

 

A IES promove a educação continuada e contribui para o desenvolvimento profissional 

dos seus ex-alunos oferecendo serviços como, por exemplo: espaço para divulgar a produção 

científica; divulgação das empresas dos egressos e links para instituições profissionais e 

bibliotecas nacionais e internacionais. 

Além disso, para o acompanhamento dos egressos formados nos últimos anos, será 

realizada uma pesquisa semestral para entender as movimentações que ocorreram em sua 

carreira e o quanto a graduação contribuiu para esse desenvolvimento. O intuito é construir um 

indicador de empregabilidade e entender o quanto a formação apoiou nesse processo. 

Com foco na empregabilidade de seus estudantes e egressos, a Estácio Juazeiro por meio 

da área de Empregabilidade, disponibiliza diversas ferramentas em sua plataforma online, 

denominada Estácio Carreiras (www.estaciocarreiras.com.br) para auxiliar o estudante em  sua 

inserção no mundo do trabalho. São elas: 

• Portal de Vagas: Exclusivo para seus estudantes e egressos, tem parceria com 

mais de 30 mil empresas que publicam suas oportunidades de estágios e 

empregos  diariamente no site: http://www.vagasestacio.com.br/ 

• Orientador de carreiras – Online: Ambiente virtual, onde o estudante ou o 

egresso interage com Consultores de Carreira em tempo real via chat ou por 

e-mail, recebendo orientação de carreira, explicações sobre legislação de 

estágio e todas as informações necessárias para que tenha sucesso 

profissional. O acesso é realizado no site: 

http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/  

• Estácio Acredita: Curso online gratuito, que oferece um conjunto de palestras 

com foco no desenvolvimento das competências mais solicitadas pelas 

empresas. Profissionais renomados trazem informações que ampliam a 

empregabilidade dos estudantes para atuarem competitivamente no mundo 

de trabalho. O site é: http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-

orientacao-profissional/  

• Medalha Alumni Diamante: Egressos de destaque serão reconhecidos pela IES 

e recebem a Medalha Alumni Diamante nas formaturas dos estudantes atuais, 

em grandes eventos realizados nas unidades e em eventos corporativos da 

Estácio. http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/ 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

http://www.vagasestacio.com.br/
http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/
http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-orientacao-profissional/
http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-orientacao-profissional/
http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/
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A internacionalização da Estácio Juazeiro é o processo de introdução de uma dimensão 

internacional na cultura e estratégia institucionais, nas funções de ensino, pesquisa e extensão 

e na projeção da capacidade da instituição. Dessa forma, a Internacionalização, no âmbito da 

instituição, fica atrelada à pesquisa e extensão, cujos projetos podem gerar mobilidade e 

experiência da internacionalização e vice-versa, para docentes e discentes.  

A internacionalização é um processo que afeta as atitudes, valores e percepções das 

instituições, dando lugar a uma compreensão mais ampla de realidade. O propósito da 

internacionalização para a educação é formar cidadãos e profissionais com as competências de 

um mundo globalizado. Portanto, um dos resultados dessa inserção internacional é a celebração 

de convênios com universidades estrangeiras, que preveem o intercâmbio de alunos dos cursos 

de graduação, proporcionando o contato com outras realidades culturais e oportunidades de 

construção de conhecimentos concernentes a área de formação do aluno, sob um outro 

enfoque de conteúdos pedagógicos. 

A ênfase é dar suporte aos alunos e professores participantes, ao lançar editais de 

seleção, acompanhar os discentes em mobilidade acadêmica e interagir diretamente com a 

Coordenação de Cooperação Internacional da CAPES e do CNPq e das instituições conveniadas. 

Pensando ainda em alcançar os alunos, várias estratégias são elaboradas para além do site, que, 

apesar de importante e constantemente utilizado, em especial para divulgação dos editais, não 

costumam ser um meio de comunicação muito acessado pelos alunos. Assim, são produzidos 

conteúdos para redes sociais e disparos de e-mails são realizados, para citar duas estratégias 

principais. A ideia é produzir um conteúdo mais compartilhável, que conscientize a comunidade 

acadêmica acerca dos benefícios da internacionalização na geração de futuros cidadãos egressos 

conscientes e que respeitem e acolham a diversidade.  

 

3.1.38 POLÍTICA PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A instituição visa, como política de internacionalização, qualificar as suas ações e 

expandir o ensino, a pesquisa e a extensão por meio da cooperação com outras instituições e 

participação em ações internacionais. 

A área de internacionalização firma convênios de cooperação internacional, com 

universidades dos países pelas quais alunos e professores demonstrem interesse, visando 

facilitar o trâmite de avaliação e aprovação dos nossos candidatos. Além de focar em países e 

universidades renomadas, buscam-se opções alternativas, ao gerar convênios, por exemplo, 

com países da América do Sul, além de alternativas que possam ir ao encontro do perfil do aluno.  

Estimula-se que alunos, professores e técnicos que regressem da mobilidade 

apresentem suas experiências em palestras e outras atividades voltadas à informação, 

divulgação e estímulo dos interessados em realizar a mobilidade.  

Acredita-se que os alunos e docentes participantes são os melhores promotores dos 

programas institucionais, permitindo que a mensagem chegue de maneira mais clara e 

desmistificada para todo o ecossistema que envolve a IES.  



Faculdade Estácio de Juazeiro 
PDI 2020-2024 

 

 

 153 

 

A partir das informações de alunos e professores que tem experiências a partir do 

exterior, é possível conhecer e repensar estratégias didático-pedagógicas para a melhoria da 

qualidade de ensino, inclusive com inovação tecnológica. 

A instituição vem recebendo a contribuição de docentes estrangeiros em palestras. Com 

o estabelecimento dos convênios e a continuidade dos programas, espera-se estender a 

participação de pesquisadores das universidades estrangeiras em pesquisas com nossos 

professores/pesquisadores.  

Além das formas já citadas de divulgação da cultura internacional e de pesquisa, a 

sensibilização da comunidade acadêmica sobre o projeto de cooperação internacional ocorre 

também através do fórum anual de internacionalização, divulgações no site da IES, webinários, 

entre outras formas de comunicação.  

Uma das consequências do processo de internacionalização é que as oportunidades 

para o setor privado devem se expandir e se tornarão mais amplas, dado que este setor tem, 

em geral, uma boa capacidade de responder às novas demandas, atendendo em escala de forma 

mais ágil do que o setor público, particularmente no que diz respeito à utilização de tecnologias 

de informação e comunicação e de intercâmbios acadêmicos internacionais.  

À medida que a internacionalização da educação superior se torna um fenômeno global, 

a mobilidade estudantil deve crescer significativamente. Os benefícios desse processo incluem 

propiciar aos estudantes e professores acesso a uma diversidade cultural inédita, em geral de 

boa qualidade, aumento de intercâmbios que geram projetos permanentes e contatos 

duradouros, formação de poderosas redes de pesquisadores, estudantes e ex-estudantes 

internacionais e consequente aumento do financiamento para tais atividades.   

Vale ressaltar também as lições aprendidas no contexto da pandemia da Covid-19, e as 

novas possibilidades de internacionalização que puderam ser ofertadas para a comunidade 

acadêmica. Alunos, professores e técnicos assistiram a aulas em instituições parceiras, que 

possuem acordo com a IES, interagindo com alunos e docentes em outro contexto acadêmico, 

o que gerou uma experiência internacional remota, sem sair de casa; algo necessário para a 

preservação da saúde dos beneficiados com esse tipo de parceria. Esses novos arranjos para a 

internacionalização, tal qual ocorre com toda a cadeia do ensino, nas diversas esferas, pode 

permanecer no cenário pós-pandemia, pois ocorreu um desenvolvimento no uso das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) e sem precedentes.  

Para cumprir o objetivo proposto, a área de Internacionalização prevê as seguintes 

ações:   

• Estabelecer convênios com Instituições estrangeiras para programas 

de mobilidade bilateral de alunos de graduação e pós-graduação;  

• Reunir informações sobre internacionalização;  

• Gerir programas de intercâmbio de alunos de graduação e pós-

graduação;  

• Estabelecer uma rotina de monitoramento de oportunidades em 

educação e pesquisa internacionais, para posterior divulgação ao 

público específico (alunos, docentes, administrativos);  

• Estimular visitas de pesquisadores-visitantes para colaboração 

científica;  
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• Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa com instituições 

ou pesquisadores estrangeiros;  

• Assessorar a recepção de professores visitantes e alunos estrangeiros;  

• Manter uma política de aproveitamento interno das experiências 

internacionais obtidas por alunos e docentes;  

• Apoiar os Programas de Graduação e Pós-Graduação na elaboração de 

disciplinas e material didático em inglês, e na organização de 

seminários, colóquios, e fóruns internacionais;  

• Cumprir com as metas de internacionalização anuais da Estácio;  

• Estabelecer comunicação constante com as unidades da Estácio, para 

monitorar docentes e/ou discentes em mobilidade ou missão de 

trabalho, garantindo assim que estejam de acordo com a Política de 

Internacionalização. 

 

 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

3.1.39 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES E INOVAÇÕES 

 

A instituição considera que o atendimento aos discentes é um pilar fundamental para o 

cumprimento da sua missão educacional. Em virtude disso, há diversas políticas de promoção 

para o desenvolvimento acadêmico discente, que são explicitadas a seguir. 

No que se refere a ações exitosas e recursos inovadores, a instituição possui um amplo 

leque de atividades de sucesso, bem como de ações inovadoras que contemplam serviços e 

produtos que auxiliam toda comunidade acadêmica. 

No âmbito dos alunos existem diversos procedimentos que facilitam o 

acompanhamento da sua trajetória educacional. Abaixo, segue uma síntese dessas ações: 

O ATENDIMENTO VIA CHAT por meio da plataforma Microsoft Teams, objetiva 

proporcionar mais um canal de comunicação entre docente e o aluno. 

ATENDIMENTO WHATSAPP INSTITUICIONAL, além do atendimento presencial, a IES 

possui um canal exclusivo para falar os alunos. A Faculdade Estácio de Juazeiro possui um 

número (74) 2323-0002 via WhatsApp para sanar diversas questões sobre sua jornada 

acadêmica, basta clicar no número da opção desejada. 

1 para ingresso Medicina 

2 para atendimento financeiro (dúvidas sobre boleto) 

3 para Declaração e documentação 

4 para financiamentos (PROUNI, FIES, PRAVALER) 

5 para Colação de grau 

6 para Internato 

7 para Renovação de Matrícula 

8 para Assuntos acadêmicos 

9 para dúvidas sobre SIA/Teams 
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10 para sugestões, críticas e elogios 

O APP MINHA ESTÁCIO: é um aplicativo onde o aluno tem acesso a Carteirinha: 

Carteirinha de estudante com foto para utilizar como documento estudantil, boletos, provas: 

acompanhar as datas das suas provas, agendar e reagendar, notas, quadro de horário, histórico 

escolar, Web Aula, Biblioteca Virtual, calendário Acadêmico, atividades complementares, 

carteirinha virtual Estácio, abrir requerimento e agendar atendimento, portal de Negociações e 

etc. 

 
Compõem os espaços de atendimento ao aluno, na IES: 

a) SALA DE MATRÍCULA – Ambiente climatizado, em formato de sala de espera, com 

guichês de atendimento. Recebe o público interno e externo, prestando os serviços de 

informação sobre cursos, realização de inscrição para o vestibular e procedimentos de 

matrícula acadêmica. A quantidade de profissionais nesse ambiente varia de acordo 

com os horários de pico e sazonalidade ao longo do ano. Todavia, o espaço é 

contemplado para as situações de maior fluxo de pessoas.  A sala de matrícula, por ser 

o “cartão de visita” da IES, demanda esforços contínuos com a limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

b) SECRETARIA DE ALUNOS – Ambiente climatizado, também em formato de sala de espera 

e guichês de atendimento. Este espaço conta com estações de autoatendimento e tem 

como cliente exclusivo o corpo discente que agenda as seções de atendimento, método 

aderido para melhor ordem e conforto do local. A Secretaria atende aos requisitos de 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

c) SALA DE FIES E PROUNI – Ambiente reservado para atender parte do corpo discente que 

aderiu ou pretende aderir ao FIES ou ao PROUNI. Com guichês e espaço de espera, 

atende aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação.  

d) SALAS DE COORDENAÇÃO DE CURSO – São ambientes mais reservados para um 

atendimento mais personalizado. A sala atende aos requisitos de limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

e) BIBLIOTECA - A Biblioteca da IES conta com espaços para estudos individuais e em grupo, 

e tem um acervo expressivo de 62 mil títulos, com o objetivo de coletar, sistematizar e 

disseminar informações para subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

comunidade acadêmica, atendendo também ao público externo. A Biblioteca oferece 

programas específicos para atendimento de Portadores de Necessidades Educativas 

Especiais auditivas, visuais e físicas. O Sistema NVDA está instalado em computadores 
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localizados na Biblioteca. Os bibliotecários recebem orientação básica sobre a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), para que atendam a estes usuários. 

f) SALA DA CPA - A Sala é mobiliada e equipada com computador e infraestrutura de rede 

e atende aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação. A sala está preparada para receber alunos, sempre que 

necessário. 

g) NAAP - O Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico ao discente, com os 

seguintes objetivos: (a) prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e 

pessoal ao corpo discente; (b) auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na 

direção da melhoria de suas relações interpessoais; (c) proporcionar atendimento 

psicológico ao discente objetivando a busca do seu bem-estar. 

 

Os espaços de atendimento aos discentes contam com rotina de manutenção adequada, 

garantindo sua limpeza e estado de conservação. 

 

3.1.39.1 Acolhimento e Permanência 

 

A política de atendimento aos discentes da IES contempla programas de acolhimento e 

permanência, acessibilidade, monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento de 

estágios e apoio psicopedagógico, buscando apoiar o discente por meio de diversos setores 

pedagógico-administrativos. 

A IES oferece três canais principais de comunicação com seus estudantes, que podem, 

também, ser utilizados pelo público externo: atendimento presencial, call center e chat.  

Há um sistema de agendamento para o atendimento presencial em que os alunos 

selecionam data, hora e motivo e são, então, direcionados automaticamente para a pessoa e/ou 

setor mais indicado para tratar daquele assunto determinado: atendentes de secretaria, 

supervisores de atendimento, secretária adjunta, coordenador de curso etc. Dessa forma, na 

IES, os alunos são atendidos, presencialmente, no horário de funcionamento de cada campus, 

na Secretaria e pelos coordenadores, professores e tutores, nos seus respectivos horários. 

O aluno também pode ligar para uma central de atendimento (call center) e fazer 

solicitações sobre a sua situação acadêmica e financeira ou, no caso de um candidato ou 

interessado, buscar orientação e tirar dúvidas sobre a oferta de cursos. O mesmo pode ser feito 

por um canal de chat via web disponível no portal da IES.  Também é possível abrir 

requerimentos remotamente por meio do Sistema de Informações Acadêmicas (SIA). Por serem 

tratados de forma centralizada, os requerimentos assim abertos possuem fluxos e prazo de 

resposta otimizados.  

Adicionalmente, há o sistema de chat, com um assistente virtual automatizado, que 

provê alguns serviços com reduzido tempo de espera. Os atendimentos via chat e call center 

ocorrem nos dias de semana, das 7 às 23 horas. 

Cabe citar também a Ouvidoria, a qual possui ampla atuação e está disponível a toda a 

comunidade acadêmica.  
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Para facilitar a comunicação serão organizados grupos de WhatsApp onde serão 

divulgadas informações institucionais e fóruns para tirar eventuais dúvidas sobre os processos 

acadêmicos. E um portal com todas as informações necessárias para o ingressante: 

https://portal.estacio.br/calouros/ 

 

3.1.40 ACESSIBILIDADE, MONITORIA E NIVELAMENTO 

 

A IES provê recursos metodológicos e tecnológicos que buscam incentivar uma maior 

autonomia e efetividade dos alunos nas interações em sala de aula e também nos seus estudos 

individuais.  

No que se refere ao Programa de Monitoria, o seu objetivo é proporcionar ao educando 

oportunidade de vivenciar o exercício do magistério, na expectativa de poder influenciá-lo na 

escolha de sua profissão à medida que, no papel de monitor, desempenha as funções de ensino, 

pesquisa e extensão. O monitor tem papel fundamental no apoio aos discentes, pois participa 

da elaboração dos planos de trabalho com o professor responsável, auxilia o professor na 

realização de trabalhos e experimentos, estando apto a auxiliar os discentes, orientando e 

esclarecendo dúvidas em atividades de classe, campo, laboratório e demais atividades propostas 

na disciplina.   

Para participar, o aluno precisa preencher critérios estabelecidos em edital próprio.  

Após a seleção, o aluno assina um Termo de Compromisso e Participação no Programa 

de Monitoria e realizar, de forma conjunta com o professor que o acompanhará.  

São responsabilidades do monitor:     

● Apoiar os professores nas atividades estabelecidas em cronograma;  

● Atender os alunos nos horários e locais previamente estabelecidos; 

● Manter uma lista de presença atualizada de alunos que frequentem as aulas de 

monitoria; 

● Manter sigilo quanto ao material recebido do professor da disciplina; 

● Fazer um relatório das atividades ao final do período letivo. 

 O professor possui as seguintes atribuições:  

● Elencar exercícios do Material Didático e/ou dos livros da Biblioteca Virtual que 

devam ser resolvidos nas aulas de monitoria; 

● Orientar o monitor e sanar suas dúvidas quando necessário; 

● Receber do monitor da disciplina a lista semanal de exercícios corrigida por este; 

● Conferir a correção feita pelo monitor; 

● Excluir, por livre deliberação, o monitor em caso de rendimento insatisfatório. 

 Ao coordenador do curso compete:  

● Acompanhar o desenvolvimento das atividades de monitoria; 

● Acompanhamento o aproveitamento acadêmico dos alunos; 

● Lançar horas de Atividade Acadêmica Complementar para o aluno participante. 

 Ao final, é fornecido um certificado ao aluno monitor atestando sua participação no 

Programa de Monitoria. 
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Os programas de nivelamento têm como objetivo revisar conteúdos necessários ao bom 

desempenho acadêmico do aluno, oportunizar o estudo de aspectos determinantes para o 

cotidiano da sala de aula, além de integrar o discente na comunidade acadêmica. A finalidade 

desses programas é suprir conhecimentos prévios necessários para o ingresso e permanência 

do discente no cotidiano acadêmico. Os conteúdos podem ser propostos, de acordo com as 

necessidades detectadas pelos docentes e coordenações de curso. 

3.1.41 INTERMEDIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS 

REMUNERADOS 

 

As disposições legais para a implantação e implementação do estágio no curso obedece 

aos preceitos da Lei nº 11788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de 

estudantes, e a IES conta com um regulamento de estágio supervisionado não obrigatório. 

A realização do estágio curricular não obrigatório pelos alunos contempla as seguintes 

etapas: 

● Preenchimento dos documentos necessários; 

● Requerimento de abertura; 

● Realização das atividades de estágio; 

● Requerimento de encerramento.  

Não são atribuídas notas, tampouco constam do Histórico Curricular do aluno, as 

atividades realizadas em estágios curriculares não obrigatórios. Elas são efetivadas e 

comprovadas mediante abertura de requerimento pelo aluno e solicitação dessa modalidade de 

estágio como atividade acadêmica complementar, no campo da vivência profissional. 

A Estácio tem um programa para ajudar o aluno na conquista do seu primeiro emprego, 

até mesmo em uma promoção para aqueles que já se encontram no mercado de trabalho. 

As iniciativas da área de carreiras são oportunidades para que os nossos alunos desenvolvam 

competências e ampliem suas vantagens competitivas para se colocarem no mercado. 

A IDOMED CARREIRAS realiza relevante e inovadora iniciativa, nomeada como IDOMED 

CARREIRAS, programa de interação acadêmica e profissional para construir uma visão 

empreendedora, facilitar a escolha da especialidade médica e desenvolver soft skills para gestão 

estratégica da carreira. Este trabalha de forma integrada com os Núcleos de Atendimento ao 

Aluno e, além de ser uma possível ponte com o núcleo, a equipe poderá mapear e orientar os 

casos mais sensíveis para o devido acompanhamento. No escopo dessa iniciativa há o “Programa 

Embaixadores” que ampliar o engajamento nas ações institucionais com foco no 

DOCMEDCARREIRAS. Neste o aluno pode participar ativamente na construção das atividades de 

seu interesse. Trata-se de um projeto facultativo a qualquer discente que se interesse pela 

proposta e atenda aos requisitos mínimos dispostos. 

No portal Estácio carreiras é publicado oportunidades exclusivas para os alunos sobre 

vagas de estágios e empregos, em todas as áreas de conhecimento e em todo o Brasil e ficam 

disponível no link:  Vagas de Emprego, Estágio e Recrutamento de Currículos | Encontre Sua 

Vaga 

https://www.encontresuavaga.com.br/
https://www.encontresuavaga.com.br/
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Além disso, temos o Blog Carreiras que possui conteúdo sobre carreiras feito 

especialmente para nossos alunos, tais como: Reportagens, artigos e infográficos sobre 

currículos, entrevistas, contratações e a importância das competências sócio 

comportamentais no desenvolvimento profissional. O blog pode ser acesso no link: Carreiras | 

Blog Estácio (estacio.br) 

Há também as Feiras que acontecem de maneira virtual, com o objetivo de promover 

a interação entre o mercado e o estudante, além da candidatura de vagas 

de estágio, trainee e empregos. 

No mês da Carreira ainda temos Palestras online gratuitas sobre o mercado de 

trabalho. O evento acontece de maneira virtual, com mais de 12 horas de conteúdo, sendo 

divididos por área de atuação, com painéis de desenvolvimento e temas como diversidade, 

carreira, tecnologia, entre outros. 

 

3.1.42 APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

O Núcleo de Atendimento e Apoio Psicopedagógico (NAAP) presta atendimento aos 

alunos matriculados nos cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia), contribuindo para o seu desenvolvimento e adaptação acadêmica, facilitando a 

integração desses alunos no ensino superior. É função do NAAP atender e acompanhar os 

alunos, ao longo de seus cursos de graduação, assistindo-os em suas dúvidas e ansiedades por 

meio de programas que o integrem à vida acadêmica, favorecendo o desenvolvimento pessoal, 

social e cultural essenciais à formação desse futuro profissional. 

O NAAP tem como objetivo principal oferecer suporte psicopedagógico institucional de 

prevenção e intervenção nos processos cognitivos, emocionais, sociais, culturais e pedagógicos 

do acadêmico, atuando sobre os múltiplos fatores que possam intervir no desenvolvimento 

integral e nas questões ligadas à aprendizagem discente. O NAAP trabalha na perspectiva da 

Psicopedagogia Institucional, isto é, na ordem do conhecimento, relacionada com o processo de 

aprendizagem do aluno dentro do contexto histórico-social. 

Os atendimentos visam identificar eventuais dificuldades relacionadas à aprendizagem 

e à plena integração ao ambiente acadêmico pelo aluno para, em seguida, orientá-lo quanto aos 

hábitos de estudo, bem como para eventuais encaminhamentos que se fizerem necessários.  

O NAAP possui regulamento próprio aprovado pelos órgãos colegiados superiores da 

IES, e o profissional responsável tem formação em Psicologia, Pedagogia ou Serviço Social, e tem 

como principais atribuições:  

• Identificar alunos com dificuldades de aprendizagem de ordem 

pedagógica, cognitiva, afetivo-relacional, social ou patológica através 

da escuta da situação problema;  

• Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem de ordem cognitiva, afetiva, social ou 

patológica;  

https://blog.estacio.br/categoria/carreiras/
https://blog.estacio.br/categoria/carreiras/
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• Promover espaços de discussões, diálogo e esclarecimentos com 

professores, e funcionários de toda a Instituição sobre as temáticas 

que envolvam o processo de aprendizagem, as necessidades 

educacionais especiais e as de ordem das deficiências; 

• Auxiliar o docente na elaboração e desenvolvimento de 

planejamentos adequados às diferentes realidades presentes em uma 

turma;  

• Apresentar relatórios mensais à Direção da Instituição, indicando os 

números referentes aos atendimentos realizados pormenorizando por 

público (se alunos, professores e/ou colaboradores administrativos), 

descrevendo as ações previstas e realizadas, e estratificando os tipos 

de necessidades relatadas pelos atendidos.           

O responsável pelo NAAP atua no planejamento e controle das atividades da área. Todo 

o planejamento da área busca contribuir para o desenvolvimento e adaptação acadêmica, 

objetivando à utilização mais eficiente de recursos intelectuais, psíquicos e relacionais, em uma 

visão integrada dos aspectos socioemocionais e pedagógicos, minimizando as dificuldades que 

poderão comprometer e/ou impedir o desenvolvimento pessoal e acadêmico dos discentes. Na 

etapa do controle, o gerenciamento dos dados coletados permite que as informações deles 

decorrentes favoreçam a elaboração de práticas que fortaleçam o processo e deem melhores 

condições para que os diversos atores se sintam impactados positivamente.  

Os indicadores dos relatórios de atendimentos aos alunos e de acompanhamento dos 

projetos relacionados às atividades coletivas como oficinas, workshops, rodas de conversa 

permitem que a IES mapeie o perfil do aluno e as dificuldades apresentadas por ele, 

contribuindo para que o trabalho do professor e do coordenador do curso possam ser melhor 

direcionados para a oferta de práticas pedagógicas e de processos relacionais que fortaleçam o 

sentimento de acolhimento desse aluno e da sensação de pertencimento em relação à IES, 

impactando, favoravelmente, na redução da evasão, na perenidade da experiência acadêmica e 

na consolidação de um processo de responsabilidade social ao contribuir para a melhor 

qualificação e preparo deste futuro profissional para suas vivências na sociedade e no mercado 

de trabalho. 

Além disso, no mundo contemporâneo, a inclusão de alunos com necessidades especiais 

ou altas habilidades/superdotação representa um grande desafio ao Ensino Superior, uma vez 

que as instituições têm o dever de implementar ações planejadas que garantam uma educação 

de qualidade para todo o seu público discente.   

As pessoas com deficiência e necessidades educativas especiais necessitam de um 

acesso igualitário ao conhecimento. Isso exige que as instituições de ensino Superior assumam 

uma postura inclusiva de amplo espectro (acessibilidade atitudinal, física, digital, 

comunicacional, pedagógica etc.), adotando medidas que vão além da dimensão arquitetônica 

e perpassam pelo campo curricular, das metodologias, das práticas avaliativas e de convívio 

social. Dotar as IES de condições de acessibilidade é materializar os princípios da inclusão 

educacional que implicam não só assegurar o acesso, mas potencializar as condições plenas para 

a participação e aprendizagem a todos os estudantes. 
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O aumento crescente de concluintes com deficiências e outros com necessidades 

educacionais especiais que são relacionados para a realização do ENADE – Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - demonstra a importância do fortalecimento e consolidação da 

política de inclusão do país. 

No referencial de acessibilidade na Educação Superior, (BRASIL, 2013, p.13), consta: “[...] 

faz‐se necessário um investimento sistemático e contínuo nos processos formativos. Esses 

deverão contemplar não só os conhecimentos técnicos acerca da educação especial e inclusiva, 

mas o compromisso político e ético com a educação como direito de todos”.   Assim, a inserção 

desse alunado nos espaços educacionais comuns exige das instituições novos posicionamentos 

e procedimentos de ensino baseados em concepções e práticas pedagógicas mais assertivas, 

acompanhando os avanços conceituais e teóricos advindos das teorias educacionais. 

Ainda nesta linha, cabe à IES promover as mudanças requeridas, como, por exemplo, a 

organização e implementação de núcleos de acessibilidade para estudantes com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação, em consonância 

com a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva.  

Para tanto, o NAAP acompanha o estudante com necessidades educacionais especiais 

ou aqueles com dificuldades de aprendizagem em diversos aspectos, propondo melhorias para 

a caminhada acadêmica do aluno. Sua atuação tem caráter preventivo, e, em alguns casos, 

corretivo, atuando no acompanhamento psicopedagógico, encaminhamento para atendimento 

psicoterápico (ou outros profissionais específicos) e orientação aos alunos com dificuldades 

relacionais que impactem no processo de aprendizagem, além de atividades de arranjos e 

adaptações de currículo ou na oferta de recursos de apoio.   

O NAAP, ainda, possui extenso programa de qualificação docente para preparar o 

professor para acompanhar e atender os alunos com deficiência com fóruns nacionais e 

treinamentos específicos para esse fim.  Ao atuar no apoio às pessoas com necessidades 

educacionais especiais e/ou com transtornos que afetem a aprendizagem, o NAAP estabelece 

articulação com setores, professores e coordenadores, atuando de forma customizada de 

acordo com as necessidades de cada sujeito. 

 

3.1.43 INSTÂNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO DISCENTE PEDAGÓGICA E 

ADMINISTRATIVAMENTE 

 

A instituição conta com diversos setores pedagógico-administrativos que são 

responsáveis por realizar atendimentos e acompanhamento da vida acadêmica do aluno em 

relação a diversas situações, existindo setores e equipes especializadas em cada uma das áreas 

em que o discente pode buscar auxílio acerca de diversos assuntos, entre eles: atendimento 

acadêmico ao aluno, atendimento da coordenação de curso, atendimento da direção do campus 

e/ou do polo, atendimento docente, atendimento financeiro, entre outros.  

Todo o corpo docente, corpo administrativo e de gestão estão integrados e 

sensibilizados para o atendimento diferenciado do estudante, fazendo com que o mesmo se 

sinta amparado em suas dificuldades acadêmicas e pessoais e perceba, na instituição, uma 
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estrutura de apoio aos seus problemas, realizando, assim, um acompanhado diferenciado ao 

discente. O discente conta inclusive com apoio tecnológico para suas interações com a IES e seus 

representantes, através de tecnologia embarcada, via APP, em telefones.   

 

POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

A comunicação interna e externa da Estácio Juazeiro é feita pela Diretoria de 

Comunicação Corporativa que integra a vice-presidência de Relações Governamentais e 

Comunicação da Yduqs. É de sua responsabilidade estabelecer diretrizes que regulam a 

comunicação institucional da Companhia, de forma a garantir a uniformização do discurso para 

os públicos interno e externo. As diretrizes a serem seguidas pela área de comunicação são as 

seguintes: 

● Ética e responsabilidade socioambiental: o compromisso ético e o pleno exercício 

da responsabilidade socioambiental devem pautar as ações de comunicação e seus 

esforços para atender as demandas da sociedade, a divulgação das ações e dos 

resultados das marcas corporativas e instituições de ensino da Yduqs, a defesa da 

diversidade, o respeito aos direitos dos cidadãos e o cumprimento dos deveres 

institucionais; 

● Transparência: a comunicação tem o compromisso de ser transparente, prestar 

contas   das suas ações, atividades e orçamento, além de tornar públicas as 

informações, trabalhando com a verdade dos fatos e dar total conhecimento ao seus 

stakeholders e     à sociedade; 

● Impessoalidade: a comunicação atua na promoção das ações institucionais, 

conforme o princípio da impessoalidade, dando expressão à organização e não aos 

seus dirigentes; 

● Credibilidade: as informações disponibilizadas pela Yduqs devem ser pertinentes e 

credíveis para sustentar a relação de confiabilidade entre a instituição e seus diversos 

públicos; 

● Promoção do conhecimento: como um grupo educacional, a Yduqs deve difundir o 

conhecimento científico para além das Unidades, valorizando a promoção das 

pesquisas e estudos realizados pelas suas instituições de ensino e levando para a  

sociedade informações relevantes; 

● Diversidade e Inclusão: a comunicação se orienta pelo respeito às diversidades e 

pela  inclusão social, eliminando barreiras e facilitando o acesso de todos ao 

conhecimento. 

3.1.44 OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

São objetivos da Comunicação Interna e Externa da IES as seguintes: 

● Implantar e incentivar a uniformização dos processos de comunicação, 

comprometidos com resultados e medidos por indicadores que possam ser 
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avaliados e divulgados, em atendimento ao princípio de transparência da 

informação pública; 

● Estudar e consolidar canais efetivos de relacionamento e comunicação entre a 

Yduqs, Unidades de Negócio, instituições de ensino com seus stakeholders, 

garantindo a transparência e o pleno acesso à informação corporativa; 

● Criar e manter uma comunicação dinâmica e educativa para o público interno a 

fim de gerar motivação e comprometimento com os objetivos estratégicos da 

Yduqs; 

● Promover a divulgação científica, de ações de pesquisa e extensão 

desenvolvidas em nossas instituições de ensino, com foco no cidadão e no 

desenvolvimento social; 

● Apoiar e propor soluções para as áreas internas no desenvolvimento de ações 

de comunicação; 

● Fomentar a criação de uma cultura de comunicação e incentivar a participação 

dos colaboradores nos processos, contribuindo com sugestões e críticas e 

construindo relacionamentos institucionais consistentes; 

● Ampliar parcerias com os veículos de comunicação e fortalecer as parcerias; 

● Criar e manter fluxos efetivos de informação, participação e diálogo, em 

consonância com a política existentes e os princípios gerais da organização, 

buscando evitar ruídos, desencontros de informações e a fragmentação da 

imagem institucional.  

3.1.45 COMUNICAÇÃO DA ESTÁCIO JUAZEIRO COM A COMUNIDADE EXTERNA 

 

A instituição, por meio da Diretoria de Comunicação Corporativa, se relaciona com o 

setor público e privado e com a comunidade em geral por meio dos estágios, atividades de 

pesquisa e extensão, das atividades complementares entre outras. A partir daí, auxilia no 

desenvolvimento econômico e social da região em que está inserida. O resultado desse trabalho 

é apresentado a toda a sociedade, por meio do site institucional e da Ouvidoria. Suas ações 

precípuas são as que seguem: 

● Divulgar informações de cursos, de programas de pesquisa e de extensão; 

● Publicar documentos institucionais relevantes; 

● Manter mecanismos de transparências institucional e de Ouvidoria; 

● Oferecer acesso às informações acerca dos resultados de avaliação interna e externa; 

● Fomentar a manifestação da comunidade. 

A Estácio Juazeiro conta com uma assessoria local para comunicação com a comunidade 

externa.   

3.1.46 COMUNICAÇÃO DA ESTÁCIO JUAZEIRO COM A COMUNIDADE INTERNA 
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A Comunicação da Instituição com a Comunidade Interna ocorre por meio também da 

Diretoria de Comunicação Corporativa que efetiva o devido contato com alunos, professores e 

funcionários. Isso acontece através da própria estrutura organizacional e institucional e dos 

canais de comunicação implantados: mídia informatizada, site da IES, Portarias, Resoluções, 

Instruções Normativas, comunicação direta com as lideranças e coordenações, ouvidoria, jornais 

ou folhetos internos à IES, murais, dentre outras. O resultado das avaliações, pesquisas, oferta 

de cursos estão divulgados, principalmente, no site e nos murais espalhados na Instituição. O 

que confirma o seu compromisso com as seguintes ações, para uma comunicação interna 

transparente: 

● Utilizar-se de canais diversificados, impressos e virtuais; 

● Favorecer o acesso às informações por todos os segmentos da comunidade interna; 

● Divulgar o resultado das avaliações interna e externa; 

● Estimular a relação entre a comunidade interna e a Ouvidoria; 

● Fomentar a manifestação da comunidade. 

3.1.47 OUVIDORIA E FOMENTO À MANIFESTAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA 

 

A Ouvidoria é um canal para receber críticas, elogios, sugestões e denúncias da 

comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da instituição com a 

comunidade interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos 

serviços prestados, bem como na prevenção de conflitos. É um serviço disponibilizado à 

comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e 

sugestões; funciona em local próprio, com pessoal especializado para o trabalho dentro dos 

padrões de qualidade estabelecidos pela sua regulamentação. 

São objetivos da Ouvidoria: 

• Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços 

prestados pela instituição e os diversos segmentos de gestão 

administrativa, acadêmica e financeira da instituição; 

• Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e 

financeiros, oferecendo à comunidade acadêmica informações e 

orientações sobre a legislação e as normas internas vigentes; 

• Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os 

discentes, os docentes, a gestão administrativa e acadêmica e a 

sociedade em que se insere a instituição; 

• Contribuir, para a melhoria dos serviços prestados pela instituição, por 

meio de permanente acompanhamento da atuação e dos 

procedimentos dos diversos segmentos de gestão, identificando as 

falhas e os pontos fracos da atuação institucional e indicando as ações 

e as alternativas retificadoras desses procedimentos; 

• Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos 

administrativos e/ou acadêmicos que se mostrem incompatíveis com 
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o direito do usuário à informação e com a qualidade na prestação dos 

serviços. 

As demandas para a Ouvidoria podem ser criadas através do Campus Virtual ou do portal 

da instituição, na página da Ouvidoria, e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

• Denúncias; 

• Insatisfações; 

• Elogios. 

3.1.48 ESTRATÉGIAS DE SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS  

 

A Diretoria de Mídia e Marketing, que integra a diretoria executiva de Marketing e 

Vendas, é responsável pela comunicação com prospects a alunos das nossas instituições de 

ensino, por meio das áreas de Publicidade e Mídias Sociais. Além disso, o relacionamento com 

os alunos é realizado pelas áreas de Experiência do aluno, separado pelas vice-presidências de 

Operações Presenciais e Operações Digitais 

  

3.1.49 CANAIS DE COMUNICAÇÃO DIVERSOS E ACESSO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

Os canais de comunicação diversos com acesso da comunidade acadêmica são 

apresentados a seguir: 

● Conexão:  principal canal, newsletter de periodicidade seminal do que houver de mais 

relevante no período; 

● Boletim Gestão de Mudança: newsletter semanal de formato dinâmico, com foco em 

temas de integração para manter os colaboradores informados;  

● Link Acadêmico: pauta mensal com Coordenadores de Cursos sobre assuntos de maior 

relevância; 

● Link Corporativo: pauta semanal com direcionamentos e temas de interesse e impacto 

sobre toda a organização, retirados das reuniões da Diretoria Executiva e voltado para 

o Corporativo; 

● Comunicado Transnacional: Comunicados com maior abrangência, isto é, que dizem 

respeito a segmentos completos do corpo funcional ou de toda empresa, ligados a um 

conjunto de temas que exigem acompanhamento máximo; 

● E-mail, Marketing e Campanhas: comunicação com linguagem publicitária, com foco 

em engajamento; 

● WhatsApp: peça rápida com conteúdo curto e de maior alcance de toda e/ ou parte da 

comunidade acadêmica; 

● Intranet/ Comunicare: Desenvolvida para conscientizar ou engajar colaboradores a 

realizar alguma ação e/ou conhecer iniciativas da companhia; 

● Yduqs hoje: newsletter diária com as principais notícias veiculadas na imprensa voltada 

para o corporativo e lideranças regionais; 

● Hotsite docente: repositório de informações relevantes para os acadêmicos (matérias, 

treinamentos etc.) e dirigido a toda a comunidade acadêmica; 
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● Blog: site de informações originárias das matérias que saem nos principais canais da 

Instituição, dirigido para toda comunidade; 

● Site: canal de comunicação oficial de comunicação com a sociedade e com a 

comunidade acadêmica; 

● Mídias Sociais: canal de comunicação e relacionamento estratégico com todos os 

stakeholders. 

Além desses, a IES utiliza-se do telefone e dos murais tradicionais, do skype, facebook, 

chat online, webinars, radio, tv, revistas eletrônicas e impressas para falar com a comunidade 

acadêmica e sociedade em geral. Um importante papel, nesse sentido, desenvolve a Ouvidoria 

já mencionada anteriormente. 
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4 POLÍTICAS DE GESTÃO ACADÊMICA 

Para adaptar-se à sociedade globalizada e competitiva, com eficiência e eficácia, na 

perspectiva gerencial, exige-se da instituição um modelo de gestão centrado na racionalidade 

técnica e no planejamento estratégico. Tal modelo deve expressar missões, prioridades, 

objetivos, metas e resultados passíveis de mensuração, sobretudo em sua articulação com as 

demandas do mercado.  

A instituição busca, em sua gestão, tornar-se mais ágil, eficiente, inovadora e articulada 

com o projeto de aumento da produtividade e da competitividade. Nesse sentido, a instituição 

é induzida a pautar sua gestão e sua produção acadêmica pela lógica do empreendedorismo, da 

inovação, da articulação com as demandas produtivas em áreas estratégicas e da 

internacionalização do conhecimento. Reconfiguram-se, assim, cada vez mais, os valores, os 

papeis e as finalidades sociais da instituição, que se tornam instrumentos econômicos e sociais 

regidos pelas demandas produtivas locais, nacionais e internacionais. 

O Sistema de Gestão da instituição pode ser conceituado como um conjunto de 

processos capazes de traduzir as estratégias em ações alinhadas em todos os níveis, de forma a 

garantir o alcance da Missão e Visão corporativas, através do planejamento, monitoramento e 

correção dos rumos da instituição, em tempo real. O escopo do Sistema de Gestão abrange 

todas as áreas, desde a área administrativa até a acadêmica. São objetivos da gestão: 

• Ser ágil e eficaz; 

• Respaldar-se na sustentabilidade financeira; 

• Ser factível à comunidade interna e aos desafios de expansão a que a 

IES está engajada; 

• Integrar empreendedorismo e inovação; 

• Capacitar, qualificar e formar de modo contínuo docentes e técnico-

administrativos; 

• Enfatizar e apoiar a formação de profissionais qualificados e 

reconhecidos pelo Mercado, além de cidadãos atuantes e mais 

conscientes dos direitos e deveres, de suas obrigações para com a 

região e para com o Brasil; 

• Garantir o alcance das metas estabelecidas.  

A instituição tem forte preocupação com sua sustentabilidade financeira. Com relação 

a comunidade interna, em referência a seus alunos, o valor acessível das mensalidades faz parte 

da sua missão; em referência a docentes e técnico-administrativos busca, através de 

negociações com suas representações, acordos sindicais, além de plano de remuneração 

variável.   
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PROCESSOS DE GESTÃO E GESTÃO ACADÊMICA NA IES 

 

A dinâmica do modelo de gestão é baseada no ciclo PDCA (PLAN – Planejar, DO – 

Executar, CHECK – Verificar e ACT – Agir). Esse artefato gerencial é utilizado pela Instituição para 

gerenciar os processos e indicadores internos, de forma a garantir o alcance das metas 

estabelecidas, através de um Ciclo de Acompanhamento de resultados periódico (mensal) e 

estruturado. Por meio dele, são realizadas comparações dos resultados efetivos com o 

planejado, promovendo a correção de rumos e a retomada do novo ciclo sempre que existem 

diferenças no resultado. 

O Ciclo de Gestão é composto por três fases distintas, que abrangem todas as etapas da 

metodologia do PDCA, a saber:   

● Planejamento; 

● Monitoramento e   

● Gestão do Desempenho.  

Na fase de Planejamento são definidas estratégias que visam aprimorar a eficiência 

operacional e garantir a qualidade do ensino na instituição, estabelecendo as ações necessárias 

para cumprir sua missão e possibilitar o alcance de sua visão, aproveitando as suas forças e 

eliminando as fraquezas, provenientes dos processos internos da organização e garantindo o 

aproveitamento das oportunidades e tratamento das ameaças originárias do macroambiente, 

no setor de ensino e de suas tendências. 

Durante a fase de Monitoramento, a instituição mantém um ciclo de acompanhamento 

dos resultados através de uma sistemática onde ocorrem reuniões mensais de 

acompanhamento em todos os níveis, por meio das quais é realizada a análise crítica dos 

indicadores e planos de ação pertinentes, com o objetivo de propor e avaliar ações corretivas, 

sempre que necessário.   

Na instituição, o ciclo de monitoramento acontece periodicamente através das 

seguintes reuniões de acompanhamento na esfera:  nacional, regional e local. São eles: 

● GDO – Gestão de Desempenho Operacional, é realizado em dois momentos, 

um nacional com todos os gestores regionais do grupo Yduqs e outro local, 

momento em que o diretor geral da IES apresenta os resultados acadêmicos e 

financeiros da instituição e analisa o desempenho das suas atividades em 

comparação com as metas traçadas no planejamento. Assim, são avaliados os 

indicadores financeiros e não financeiros, as lacunas em relação ao orçado e 

ações para retomar o rumo dos resultados. 

● GDA – Gestão de Desempenho Acadêmico, é realizado em três momentos, 

primeiro em âmbito nacional, contanto com a participação de todos os gestores 

acadêmicos regionais Yduqs; um segundo, o acadêmico regional com os 

acadêmicos das unidades e um terceiro localmente, com a participação do 

acadêmico com os coordenadores de curso, quando são apresentados e 

discutidos todos os indicadores acadêmicos da instituição, tendo como foco a 

melhoria da qualidade do ensino. O GDA tem importância crucial no processo 
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de gestão financeira, visto que são discutidos elementos que permeiam a gestão 

acadêmica e financeira dos cursos, dentre outros;   

● GDR – Gestão de Desempenho Regulatório, é realizado em dois momentos, 

primeiro em âmbito nacional com a participação de todos os regulatórios 

regionais Yduqs e um segundo com os regulatórios da unidade e tem 

importância acadêmica e financeira, considerando todo o planejamento de atos 

regulatórios dos cursos de graduação e pós-graduação, desde cadastro a 

monitoramento de indicadores de qualidade, como: visitas in loco e ENADE. 

Além de dar suporte às CPAs; 

● GDC – Gestão de Desempenho Corporativo, quando são analisados os 

indicadores administrativos e financeiros da Instituição, como, por exemplo, 

inadimplência, quantidade de alunos FIES, PROUNI (novos e aditamentos), 

gastos por rubrica contábil etc;  

Já na fase de Gestão do Desempenho são apurados os resultados das metas, definidas 

no planejamento, ao longo do ano, de forma a se avaliar a eficácia do Sistema de Gestão, 

identificar pontos críticos a serem tratados no ano seguinte e ajustes nas estratégias. A avaliação 

do sistema de desempenho visa verificar o alcance das metas financeiras e não financeiras por 

parte dos executivos e coordenadores elegíveis a remuneração variável, em consonância com o 

princípio interno da meritocracia.   

É importante considerar que todo o modelo de Sistema de Gestão tem como pilares:   

● Desenvolvimento de pessoas; 

● Disseminação de Cultura e  

● Gestão de processos.  

Os processos de gestão no nível institucional, ocorrerão subordinando-se todos à 

estrutura organizacional superior da Instituição, ressaltando-se, nos níveis de gestão, a atuação 

dos colegiados; no nível de campus e cursos: Núcleo Docente Estruturante – NDE;  Núcleo de 

Apoio Pedagógico e Experiência Docente – NAPED;  Colegiados de Cursos; COLAPS - Comissões 

Locais de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

- implementadas nas Instituições de Ensino Superior para atender à portaria do MEC nº 1.132, 

de 2 de dezembro de 2009; Gestão de Desempenho Acadêmico – GDA; Gestão de Desempenho 

Operacional – GDO; e a nível da administração superior: Conselho Superior de Administração – 

CONSUAD, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE e CPA – Comissão Própria de 

Avaliação, tendo esta última, atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 

existentes na IES.  

4.1.1   ÓRGÃOS DA IES 

 

A estrutura de gestão da instituição encontra-se especificada em seu Regimento 

Interno. Os processos de gestão institucional consideram a autonomia e a representatividade 

dos órgãos gestores e colegiados e a participação de docentes, técnicos, discentes e da 

sociedade civil organizada e dos tutores; possuem regulamento e mandato dos membros que 

compõem os órgãos colegiados; são sistematizados, sendo suas decisões divulgadas e 
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devidamente apropriadas pela comunidade interna por meio da secretaria dos órgãos 

colegiados. 

A organização e gestão da instituição, previstas em seu Regimento, podem ser 

consideradas a partir da análise das políticas e diretrizes retratadas no PDI, que permeiam todos 

os documentos institucionais, da representação da estrutura organizacional adotada e das 

instâncias de decisão existentes. As políticas e diretrizes orientam as ações operacionais da 

instituição e servem de referencial para a tomada de decisões, consolidando práticas coerentes 

com a efetivação do projeto educacional. A administração da instituição está estruturada a partir 

dos órgãos normativo-deliberativos, executivos e suplementares. As funções e órgãos da 

Administração Superior estão modelados de acordo com o Estatuto e Regimento, apresentando: 

● Órgãos Colegiados; 

● Diretorias; e  

● Órgãos Suplementares. 

Fazendo parte da Administração Superior da IES, porém sem nenhum vínculo de 

submissão, conforme preceitua a Lei do SINAES, temos a CPA – Comissão Própria de Avaliação. 

A CPA tem Regulamento próprio e constitui-se de componentes da comunidade acadêmica e 

representante da sociedade civil, sendo responsável pelo desenvolvimento de todas as ações 

previstas no processo autoavaliativo da IES. 

 

4.1.1.1 Órgãos Colegiados 

 

Os Órgãos Colegiados Superiores são vinculados diretamente à Diretoria Geral e 

apoiados em seu funcionamento por uma Secretaria comum. São Órgãos Colegiados Superiores 

da Estácio Juazeiro: 

● CONSU – Conselho Superior; 

● CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;  

Os Conselhos existentes representam formas participativas de análise e decisão, sendo 

sua estrutura e sua funcionalidade descritas e estabelecidas em normas internas. Cabe ao 

CONSEPE apreciar e deliberar sobre assuntos referentes ao ensino, pesquisa e extensão, 

conforme preceitua a LDB sobre esse conselho em universidade. 

Ao CONSU, instância maior da instituição, cabe apreciar e deliberar sobre os assuntos 

financeiros, administrativos e recursivos do CONSEPE. Os Conselhos (CONSEPE e o CONSU), além 

de atender à legislação, foram se adequando às mudanças da Instituição, buscando, nas 

composições e maneiras de deliberação, formatos condizentes com o tempo, traçando uma rota 

de competência em seus atos, discutindo e validando os rumos da IES. Sua representatividade 

pode ser expressa pelos segmentos que os constituem, dos quais destacamos, além dos 

docentes, a participação estudantil e da sociedade. O CONSU e o CONSEPE possuem regimento 

próprio e calendário anual de suas reuniões ordinárias.  
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4.1.1.2 Diretoria 

 

A Diretoria, órgão executivo da administração superior da Estácio Juazeiro, é exercida 

pelo Diretor Geral e auxiliado pelos seus diretores. 

O Diretor Geral é de livre escolha e nomeação da Mantenedora, com mandato de 2 

(dois) anos, podendo ser reconduzido. 

A eventual recondução do Direção Geral será definida pela Mantenedora em Portaria 

de Nomeação. 

A Diretoria Geral é o órgão executivo, composto pelo Diretor Geral e 3 Diretorias. 

a) Diretoria de Graduação;  

b) Diretoria de Administração e Finanças;  

 

Em função de imperiosa necessidade da Estácio Juazeiro por proposta do Diretor Geral, 

aprovadas pelo Conselho Superior – CONSU e pela entidade Mantenedora, poderão ser criadas 

ou extintas Diretorias. 

Nas faltas ou nos impedimentos do Diretor Geral, este será substituído por um 

Diretores, especialmente por ele designado em portaria.  

Caso não exista designação formal, conforme indica o parágrafo anterior, nas faltas ou 

impedimentos do Diretor ou na vacância do cargo, responderá, provisoriamente, pela Diretoria 

Geral, o Diretor de Graduação e no impedimento deste, responderá pela Diretoria Geral o 

Diretor de Administração e Finanças e no impedimento de ambos, responderá pela Diretoria 

Geral o Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão. 

As Diretorias são órgãos de assessoria do Diretor Geral e seus titulares serão por ele 

designados e nomeados em portaria. 

São atribuições do Diretor Geral: 

I. representar a Estácio Juazeiro junto a pessoas ou instituições públicas ou 

particulares; 

II. dirigir e administrar a Estácio Juazeiro; 

III. convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior - CONSU e de todos os 

órgãos da Faculdade quando presente, com direito a voto e voto de qualidade; 

IV. conferir graus, por si, ou por delegado seu, aos diplomados pelo Conselho 

Superior Universitário - CONSU, assinando os competentes diplomas; 

V. apreciar, junto com as Diretorias, o Orçamento Anual da Estácio Juazeiro 

submetendo-o à aprovação do Conselho Superior Universitário - CONSU; 

VI. encaminhar a proposta orçamentária à aprovação final pela Entidade 

Mantenedora; 

VII. executar o orçamento da Estácio Juazeiro e decidir sobre os valores dos 

encargos educacionais; 

VIII. contratar e demitir pessoal docente e técnico-administrativo da Estácio 

Juazeiro; 

IX. aprovar a proposta dos Calendários Acadêmicos da Estácio Juazeiro, 

submetendo-o à deliberação do Conselho Superior Universitário - CONSU; 
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X. aprovar e encaminhar à Entidade Mantenedora e ao Conselho Superior 

Universitário - CONSU, as normas de processo seletivo de candidatos aos 

cursos de graduação e pós- graduação da Estácio Juazeiro; 

XI. fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos programas e 

horários; 

XII. zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da Estácio Juazeiro; 

XIII. nomear e empossar os ocupantes dos cargos da estrutura organizacional da 

Estácio Juazeiro; 

XIV. aplicar as penalidades regimentais no âmbito de sua competência; 

XV. supervisionar as atividades acadêmicas e administrativa da Estácio Juazeiro, 

buscando viabilizar a integração transdisciplinar e pluriprofissional, entre os 

órgãos deliberativo, normativo, executivo e suplementares, para garantir a 

qualidade dos serviços, atrelada à satisfação de seus clientes internos e 

externos; 

XVI. delegar competências no âmbito de suas atribuições; 

XVII. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Geral, da legislação 

em vigor e das decisões dos órgãos colegiados da Estácio Juazeiro; 

XVIII. tomar, em casos excepcionais, decisões ad referendum dos Conselhos 

Superiores da Estácio Juazeiro; 

XIX. baixar resoluções, portarias e provimentos decorrentes de decisões do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE ou do Conselho Superior 

Universitário - CONSU, que julgar necessárias; 

XX. autorizar, previamente, as publicações que envolvam responsabilidade da 

Estácio Juazeiro, autorizadas pela Entidade Mantenedora, quando 

acarretarem despesas não previstas no orçamento anual e/ou envolverem 

questões de missão e valores da organização; 

XXI. estabelecer o relacionamento harmônico da Estácio Juazeiro com a Entidade 

Mantenedora; 

XXII. exercer as demais atribuições que lhe sejam impostas por lei, no Regimento 

Geral, pelo Estatuto e em razão de normas complementares aprovadas. 

XXIII. Supervisionar as atividades da Célula Acadêmica, responsável pela análise e 

aprovação das solicitações de aproveitamento de disciplinas da graduação, 

conforme disposto neste Regimento e Regulamento em vigor; 

 

Importante destacar que as decisões do Diretor Geral são formalizadas por meio de 

Portarias. 

Das decisões do Diretor Geral, cabe recurso ao colegiado competente, no prazo de 3 

(três) dias úteis, contados da data da publicação do ato recorrido. 

A Diretoria Geral indicará entre os membros do Corpo Docente, ou do Corpo Técnico-

Administrativo, uma pessoa para o exercício da função de procurador institucional (PI), cabendo 

ao mesmo atuar na forma do Regimento e da Legislação vigente. 

São atribuições gerais das Diretorias: 

• representar as respectivas Diretorias nos órgãos em que tenham participação; 
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• zelar pelos princípios básicos norteadores da Entidade Mantenedora e da 

Estácio Juazeiro, fixados neste Regimento Geral; 

• cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Geral, assim como as 

normas emanadas dos órgãos deliberativos e executivos da Estácio Juazeiro; 

• elaborar o Plano Anual de Trabalho de sua Diretoria, congregando os planos 

de todos os setores e segmentos sob sua jurisdição, assim como o Relatório das 

Atividades desenvolvidas no ano anterior; 

• aplicar penalidades no âmbito de sua competência; 

• acompanhar as unidades acadêmicas instaladas nos campi do Centro 

Universitário para assegurar ampla integração com a Direção Geral. 

 

O Diretor Geral pode pedir reexame da deliberação dos Conselhos Superiores da Estácio 

Juazeiro, até 10 (dez) dias após a reunião em que houver sido tomada. 

O Direção Geral convocará o Colegiado para, em reunião a se realizar dentro de 15 

(quinze) dias, dar conhecimento das razões do pedido de reexame da deliberação. 

A rejeição do pedido de reexame da matéria pela maioria dos membros do colegiado 

impostará na aprovação da deliberação. 

A Diretoria de Graduação, órgão superior de coordenação pedagógica dos cursos e 

atividades de graduação da Estácio Juazeiro, compõe a Direção Geral e subordina-se ao Diretor 

Geral. 

 

4.1.1.2.1 Quanto a Diretoria de Graduação 

 

O Diretor de Graduação é livremente escolhido e nomeado pelo Diretor Geral, ouvida a 

Mantenedora e compete orientar e supervisionar as atividades pedagógicas dos cursos de 

graduação. 

São atribuições do Diretor de Graduação: 

• representar a Diretoria de Graduação nos órgãos colegiados em que tenha 

participação; 

• planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades 

pedagógicas dos cursos de graduação da Estácio Juazeiro, assessorado pelas 

coordenações de cursos, núcleos docentes estruturantes de cursos e demais 

núcleos e comissões de apoio; 

• planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades e 

processos pedagógicos de ensino-aprendizagem afetos às condições de oferta 

dos cursos de graduação, envolvendo currículos e planos de ensino, atividades 

de aulas e exercícios docentes e discentes, atividades avaliativas de 

desempenho escolar, cumprimento do calendário escolar e dos atos legais de 

registros acadêmicos docentes e discentes, dentre outras atividades afetas ao 

processo de gestão pedagógica de ensino e aprendizagem; 
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• propor, anualmente, com antecedência devida, o Calendário anual das 

atividades de ensino presencial da Estácio Juazeiro; 

• baixar atos administrativos e determinações no âmbito de sua competência e 

assessorar o Gabinete do Diretor Geral em assuntos da área da graduação; 

• elaborar o Orçamento Anual da Diretoria de Graduação, encaminhando-o ao 

Diretor Geral, nos prazos fixados pelo mesmo e acompanhar o 

desenvolvimento e sua fiel execução; 

• definir diretrizes e zelar pela excelência de qualidade e de desempenho didático 

e científico da comunidade escolar vinculada aos cursos de graduação e das 

atividades dos órgãos complementares que a apoiam; 

• propor medidas destinadas a solucionar questões de natureza técnica, 

pedagógica e didático-científica; 

• propor as normas para o processo seletivo de ingressos para os cursos de 

graduação, encaminhando para deliberação final por parte do Gabinete do 

Direção Geral; 

• estabelecer, os critérios para elaboração e aprovação dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de graduação; 

• estabelecer, conjuntamente com a Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, os critérios para definição de operação de programas de monitoria 

e iniciação científica; 

• assegurar, no âmbito do processo pedagógico de ensino-aprendizagem da 

graduação, o cumprimento da legislação educacional e demais normas e 

rotinas exaradas pela Secretaria Geral, com vistas a garantia dos serviços 

educacionais oferecidos pela Estácio Juazeiro; 

• manter articulação permanente com o Diretor Geral, as demais Diretorias e 

Coordenadores de Cursos, Núcleos e Comissões, visando a unidade de trabalho 

e a qualidade dos serviços ofertados; 

• propor normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos de avaliação do 

rendimento escolar, submetendo-as a deliberação das instâncias 

competentes; 

• propor, em conjunto com a Diretoria de Administração e Finanças, os 

processos de seleção, admissão, transferência e dispensa de membros do 

corpo docente da área da graduação, encaminhando as propostas para 

deliberação final por parte do Gabinete do Diretor Geral; 

• propor a criação de novos cursos de graduação, para deliberação do Diretor 

Geral e do Conselho Superior Universitário - CONSU; 

• coordenar os trabalhos de recepção de visita in loco de membros do MEC para 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de 

graduação; 

• em conjunto com o Direção Geral, analisar e instruir processos e casos 

disciplinares, envolvendo o corpo docente e discente; 
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• implementar políticas e diretrizes de capacitação e aperfeiçoamento do corpo 

docente, devidamente aprovadas pelas instâncias e órgãos competentes; 

• planejar e distribuir, em conjunto com a Diretoria de Administração e Finanças, o 

espaço necessário às atividades de ensino de graduação; 

• supervisionar o fiel cumprimento do regime didático, especialmente no que se 

refere à execução dos currículos, dos conteúdos programáticos, das cargas 

horárias das disciplinas e demais atividades exercidas por professores e 

acadêmicos; 

• apresentar ao Direção Geral sugestões e propostas de resoluções 

concernentes com as normas administrativas e técnicas que objetivem a 

racionalização do funcionamento das atividades da graduação da Estácio 

Juazeiro e visem a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão 

e da gestão da Instituição; 

• indicar, para deliberação e designação do Direção Geral os profissionais que 

exercerão atividades de Coordenação de Cursos da graduação; 

• propor a concessão de prêmios destinados ao estímulo e à recompensa das 

atividades de desempenho e rendimento escolar da graduação; 

• zelar pelos princípios norteadores da Entidade Mantenedora e da Estácio 

Juazeiro, estabelecidos em seu Regimento Geral; 

• cumprir, e fazer cumprir, as disposições deste Regimento Geral, bem como 

todas as normas emanadas do Conselho Superior Universitário - CONSU, da 

legislação do ensino, do Direção Geral e da Mantenedora; 

• exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas neste Regimento Geral, 

as que lhe sejam delegadas pelo Diretor Geral. 

 

Os atos da Diretoria de Graduação são formalizados por meio de portarias, editais e 

demais instrumentos legais pertinentes, assinados conjuntamente pelas Diretorias pertinentes, 

ou pelo Diretor Geral, em cada caso, conforme a matéria em referência. 

Quanto as decisões da Diretoria de Graduação, cabe recurso ao Diretor Geral, no prazo 

de três dias úteis, contados a partir da data da decisão. 

A Diretoria de Graduação será assessorada pela Secretaria Geral e de Expedição de 

Diplomas com as seguintes atribuições: 

I. inscrever os candidatos a concursos; 

II. proceder à matrícula dos alunos; 

III. expedir declarações de currículos escolares e elaborar os históricos escolares 

para registro de diplomas; 

IV. expedir diploma, certificados, declarações e atestados, na forma da legislação 

em vigor; 

V. expedir e manter atualizados os arquivos e fichários da Secretaria; 

VI. manter o controle de frequência do corpo discente; 

VII. executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela 

Diretoria. 
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4.1.1.2.2 Diretoria de Administração e Finanças 

 

O Diretor de Administração e Finanças é livremente escolhido e nomeado pelo Diretor 

Geral, ouvida a Mantenedora. 

Compete ao Diretor de Administração e Finanças: 

I. assessorar o Diretor Geral em assuntos administrativos, de gestão financeira e 

orçamentária, gestão de recursos humanos, gestão de tecnologia da 

informação e gestão comercial; 

II. assegurar a necessária infraestrutura física, material e de apoio ao 

funcionamento das atividades da Estácio Juazeiro; 

III. elaborar a previsão orçamentária anual e encaminhá-la ao Diretor Geral; 

IV. representar a Diretoria Administração e Finanças nos colegiados em que tenha 

participação; 

V. elaborar o Orçamento Anual da Diretoria Administração e Finanças, nos 

prazos fixados, do qual conste a proposta orçamentária do mesmo e o 

Calendário Anual inerente a sua área de atuação; 

VI. propor, promover e supervisionar programas de gestão, em íntima articulação 

com as Diretorias de Graduação, de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, e 

demais Órgãos, na conformidade da legislação vigente ou independente desta, 

nos casos e para fins estritamente profissionais; 

VII. apreciar propostas de abertura de créditos adicionais, encaminhando-as ao 

Diretoria Geral e à Entidade Mantenedora; 

VIII. emitir parecer sobre acordos, contratos ou convênios com instituições 

educacionais e de serviços, na esfera de sua competência; 

IX. propor à Diretoria Geral as normas para contratação de pessoal técnico-

administrativo; 

X. propor à Direção Geral taxas e preços dos serviços prestados pela Estácio 

Juazeiro;  

XI. manter articulação permanente com os Diretores da Graduação e da Pós-

Graduação, Coordenadores de Curso, órgãos essenciais de apoio e órgãos 

suplementares, visando a unidade de trabalho e a qualidade dos serviços 

ofertados; 

XII. colaborar com as Diretorias de Graduação, de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão e de Educação a Distância, e demais unidades acadêmicas, técnico-

administrativas, órgãos essenciais de apoio e órgãos suplementares da Estácio 

Juazeiro, na elaboração e execução dos Orçamentos Anuais; 

XIII. apresentar à Direção Geral sugestões e propostas de resoluções concernentes 

às normas administrativas e técnicas que objetivem a racionalização do 
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funcionamento das atividades da Estácio Juazeiro e visem à melhoria da 

qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da Instituição; 

XIV. exercer o poder disciplinar nos limites previstos neste Regimento Geral; 

XV. cumprir e fazer cumprir as disposições da Legislação em vigor, deste Regimento 

Geral, bem como todas as normas emanadas dos órgãos deliberativos da 

Estácio Juazeiro 

XVI. exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por este Regimento 

Geral e pela Direção Geral, bem como pelo Conselho Superior Universitário - 

CONSU da Estácio Juazeiro. 

O Diretor de Administração e Finanças poderá ser auxiliado por área específicas criadas 

por iniciativa do Diretor Geral e aprovadas pelo Conselho Superior Universitário - CONSU. 

As decisões do Diretor de Administração e Finanças cabe recurso ao Diretor Geral, no 

prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da decisão. 

          

4.1.1.3 Órgãos Suplementares  

 

Os Órgãos Suplementares desenvolvem atividades específicas de suporte às ações da 

Estácio Juazeiro. Por iniciativa do Diretor Geral, mediante anuência da Mantenedora, podem ser 

criados, suprimidos ou alterados órgãos suplementares, submetidos os atos aos Órgãos 

Colegiados. 

Os órgãos suplementares são vinculados à Diretoria Geral e seus dirigentes são 

designados pelo Diretor Geral. As atribuições e estruturas específicas de cada Órgão Suplementar 

são reguladas por normas próprias e submetidas à aprovação da Diretoria e dos Órgãos 

Colegiados. Como órgãos suplementares, subordinado ao Diretor Geral, têm-se:  

• Regulatório; 

• Secretaria Geral de Alunos e Expedição de Diplomas; 

• Espaço Carreiras e Portal de Vagas; 

• Núcleo de Atendimento e Apoio Psicopedagógico - NAAP 

 

O Regulatório da IES é também o Procurador Institucional – PI, vinculado ao sistema e-

MEC e dessa forma, é responsável pelos eventos regulatórios da instituição e dos cursos por ela 

oferecidos. São considerados eventos inerentes ao regulatório todos os atos relacionados a IES 

e aos Cursos de graduação e pós-graduação.  

São atribuições dos regulatórios: 

I. Conhecer as legislações educacionais e manter-se atualizado constantemente; 

II. Acompanhar as tramitações processuais e garantir a regularidade acadêmica 

e documental de todos os processos regulatórios do sistema e-MEC: 

a) atos regulatórios da IES: credenciamento, recredenciamento e 

transformação acadêmica.  

Além doa aditamentos aos atos regulatórios como alteração de 

endereço, alteração de denominação, transferência de mantença, 
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credenciamento/recredenciamento EAD, aditamento de polos 

(quando for o caso), entre outro. 

b) atos regulatórios dos cursos: autorização, reconhecimento, 

renovação de reconhecimento. 

Além de todos os aditamentos como alteração de endereço, 

alteração de número de vagas, alteração de denominação. 

 

III. Garantir cumprimento de prazos estabelecido pelo MEC, CSC Regulatório e 

pelo Regulatório Nacional; 

IV. Garantir o preenchimento dos protocolos e formulários eletrônicos dos 

processos da IES e dos cursos no módulo e-MEC dentro dos prazos 

estabelecidos; 

V. Manter cadastros de IES e cursos de graduação e pós-graduação atualizados 

no sistema e-MEC, especialmente comprovantes de documentação e 

infraestrutura; 

VI. Com o apoio dos gestores da IES e do Regulatório Nacional, elaborar: 

a) PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) 

b) ofícios direcionados ao MEC; 

c) diligências; 

d) impugnações; 

e) recursos; 

f) demandas; 

g) protocolos de compromisso; 

h) demais documentos regulatórios eventualmente exigidos. 

 

VII. Coordenar e atuar diretamente no recebimento das visitas de avaliação in 

loco, desde a preparação da documentação da visita e logística até a 

publicação do ato regulatório; 

VIII. Saber a denominação e sigla correta da Instituição de Ensino Superior (IES), , 

bem como a denominação correta da Mantenedora da IES. 

IX. Garantir que a rotina operacional da IES seja equalizada em conformidade com 

as normas regulatórias. 

X. Acompanhar junto ao acadêmico da IES ações do Projeto ENADE quanto: a 

divulgação, orientações, e participar dos eventos relacionados ao ENADE. 

XI. Acompanhar a Meta SINAES e atuar para o seu atingimento. 

XII. Efetuar o preenchimento do CENSO, conforme orientações do INEP/MEC, do 

CSC Regulatório e do Regulatório Nacional. 

 

A Secretaria Geral e de Expedição de Diplomas será dirigida pelo Secretário Geral 

nomeado pelo Diretor Geral, ficando a ele diretamente subordinado. 

São competências da Secretaria Geral e de Expedição de Diplomas: 

I. inscrever os candidatos em exames, de acordo com a legislação vigente; 

II. proceder à matrícula dos alunos; 
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III. expedir currículos escolares e elaborar os históricos escolares para registro de 

diplomas; 

IV. proceder ao registro acadêmico junto aos órgãos competentes; 

V. proceder à expedição e controle de diplomas, declarações, atestados ou 

certificados aos concluintes, conforme Portaria MEC 1095, de 25/10/2018 

(DOU de 26/10/2018); 
VI. expedir e manter atualizados arquivos e fichários da Secretaria; 

VII. manter o controle de frequência do Corpo Discente; 

VIII. executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela 

Direção Geral; 

IX. elaborar atas, relatórios e demais atos referentes à vida escolar dos alunos; 

X. assessorar a Diretoria Geral e a Diretoria de Graduação em assuntos de ensino, 

quando solicitado, cumprindo e fazendo cumprir os despachos dela 

emanados; 

XI. tomar conhecimento, diariamente, das publicações dos órgãos de imprensa, 

no setor de ensino e comunicar à Diretoria Geral e a Diretoria de Graduação o 

que for de interesse; 

XII. responsabilizar-se pela coordenação e execução dos processos seletivos de 

alunos, auxiliado por comissão permanente de vestibular designada pela 

Direção Geral; 

XIII. executar outras tarefas compatíveis com a sua função. 

XIV. preparar, guardar e controlar os diplomas e certificados expedidos ou 

inutilizados; 

XV. proceder a emissão e registro dos certificados de pós-graduação lato-sensu, 

conforme legislação vigente. 

XVI. Ser guardião do acervo acadêmico conforme a legislação.  

 

O Espaço Carreiras tem por objetivo ajudar o aluno na conquista do seu primeiro 

emprego, até mesmo em uma promoção para aqueles que já se encontram no mercado de 

trabalho. As iniciativas da área de carreiras são oportunidades para que os nossos 

alunos desenvolvam competências e ampliem suas vantagens competitivas para se colocarem 

no mercado. 

No Portal de Vagas (https://www.encontresuavaga.com.br/) são publicadas 

diariamente, oportunidades exclusivas para os alunos sobre vagas de estágios e empregos, em 

todas as áreas de conhecimento e em todo o Brasil. 

Importante destacar que o Espaço Carreiras possui outras ações como  o Blog Carreiras 

que apresenta conteúdos sobre carreiras com reportagens, artigos, infográficos sobre 

currículos, entrevistas, contratações e a importância das competências 

sociocomportamentais no desenvolvimento profissional, a promoção da Feira de Estágio & 

Empregos de forma virtual ou presencial com o objetivo de promover a interação entre o 

mercado e o estudante, além da candidatura de vagas de estágio, trainee e empregos e no mês 

da Carreira ocorrem palestras gratuitas sobre mercado de trabalho. 
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O Núcleo de Atendimento e Apoio Psicopedagógico (NAAP), tem por função atender e 

acompanhar os alunos ao longo de seu curso, assistindo-os em suas dúvidas e ansiedades por 

meio de programas que o integrem à vida acadêmica, favorecendo o desenvolvimento pessoal, 

social e cultural essenciais à formação desse futuro profissional. 

Os atendimentos buscam identificar eventuais dificuldades relacionadas à 

aprendizagem e à plena integração ao ambiente acadêmico pelo aluno para, em seguida, 

orientá-lo quanto aos hábitos de estudo, bem como para eventuais encaminhamentos que se 

fizerem necessários. 

O NAAP possui regulamento próprio aprovado pelos órgãos colegiados superiores da 

instituição e tem como principais atribuições: 

- Identificar alunos com dificuldades de aprendizagem de ordem pedagógica, cognitiva, 

afetivo-relacional, social ou patológica através da escuta da situação; 

- Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem de ordem cognitiva, afetiva, social ou patológica; 

- Promover espaços de discussões, diálogo e esclarecimentos com professores, e 

funcionários de toda a instituição sobre as temáticas que envolvam o processo de 

aprendizagem, as necessidades educacionais especiais e as de ordem das deficiências; 

- Auxiliar o docente na elaboração e desenvolvimento de planejamentos adequados às 

diferentes realidades presentes em uma turma; 

- Apresentar relatórios mensais à direção da instituição, indicando os números 

referentes aos atendimentos realizados pormenorizando por público (se alunos, professores 

e/ou colaboradores administrativos), descrevendo as ações previstas e realizadas, e 

estratificando as necessidades dos atendidos. 

 

4.1.1.4 Órgãos essenciais de apoio 

 

Os Órgãos Essenciais de Apoio são vinculados diretamente à Diretoria Geral todavia não 

possuem subordinação, desenvolvem atividades específicas de suporte às ações da Estácio 

Juazeiro.  

São Órgãos Essenciais de Apoio da Estácio Juazeiro: 

• Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

• Ouvidoria; 

• COLAPS 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas 

as ações previstas no processo auto avaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, organizar, 

sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância da participação de todos no 

processo e fornecer assessoramento aos diferentes setores da Instituição. Compete à CPA da 

Estácio Juazeiro: 

I. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando 

as metas definidas no PDI e PPI; 
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II. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição 

(autoavaliação);  

III. Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como 

prestar as informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 

10861/2004;  

IV. Constituir subcomissões de avaliação;  

V. Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias 

competentes;  

VI. Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para 

fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

VII. Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional;  

VIII. Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das 

Instituições de Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

IX. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de 

cursos, seja para autorização, reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento e recredenciamento da Instituição, disponibilizando 

informações resultantes do processo de avaliação interna da IES. 

X. Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o 

ENADE, das potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam 

fomentadas com vistas à regularização dos procedimentos para atender às 

demandas oriundas da avaliação. 

 

A Ouvidoria é um canal para receber críticas, elogios, sugestões e denúncias da 

comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com a comunidade 

interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos serviços prestados, 

bem como na prevenção de conflitos. É um serviço disponibilizado à comunidade interna e 

externa com atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e sugestões; funcionará 

em local próprio, com pessoal especializado para o trabalho a ser realizado dentro dos padrões 

de qualidade estabelecidos pela sua regulamentação.  

São objetivos da Ouvidoria: 

I. Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços prestados 

pela IES e os diversos segmentos de gestão administrativa, acadêmica e 

financeira da IES;  

II. Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e 

financeiros, oferecendo à comunidade acadêmica informações e orientações 

sobre a legislação e as normas internas vigentes;  

III. Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os 

docentes, a gestão administrativa e acadêmica e a sociedade em que se insere 

a IES;  

IV. Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela IES, por meio de 

permanente acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos diversos 
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segmentos de gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da atuação 

institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses 

procedimentos;  

V. Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos 

e/ou acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do usuário à 

informação e com a qualidade na prestação dos serviços. 

 

No Portal da Ouvidoria, as demandas podem ser criadas através do link 

http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria, e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

I. Denúncias 

II. Insatisfações 

III. Elogios 

 

Relacionamento com a IES: 

A Ouvidoria Central de Alunos trata os relatos recebidos das seguintes formas: 

• Insatisfações – quando as solicitações não forem atendidas de forma 

satisfatória, pelos canais de atendimentos anteriores. 

• Denúncias – quando identificadas desvio de conduta de colaboradores 

administrativos e professores, no ambiente acadêmico, e o descumprimento 

do Regimento Interno. 

• Elogios – quando os alunos quiserem reconhecer a dedicação ou o destaque 

de um professor ou de um atendimento que tenha superado as expectativas. 

• O fluxo do tratamento dos relatos é realizado, conforme a seguir: 

• Análise - A Ouvidoria analisa o teor do relato o e verifica se há necessidade de 

preservar o sigilo dos dados do manifestante além de identificar para qual 

área/unidade será encaminhada. Também é verificada a necessidade de 

solicitar complementação ao aluno, pois relatos com informações 

insuficientes podem dificultar todo o processo até impossibilitar a resolução 

do mesmo. 

• Encaminhamento - Para apuração dos fatos expostos nos relatos, os mesmos 

são encaminhados para os gestores das unidades, gerentes acadêmicos de 

núcleo, secretários adjuntos e em alguns casos, também serão encaminhados 

para ciência da direção do núcleo. 

• Acompanhamento - A Ouvidoria acompanhará todo o trâmite do relato na 

área responsável, zelando para que a resposta seja célere. Caso a resposta não 

seja satisfatória, a Ouvidoria buscará mais esclarecimentos, elencando 

expressamente os pontos que deverão ser revistos. 

• Encerramento - O relato será encerrado somente mediante a uma resposta 

satisfatória. Ressalte-se que a resposta satisfatória não significa 

necessariamente atendimento ao pleito do aluno, mas sim uma resposta 

esclarecedora, fundamentada e completa. 

http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria
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O prazo para resposta é de até 10 (dez) dias úteis, com exceção dos casos de desvio de 

conduta de docentes e colaboradores, que podem chegar até 20 dias úteis.  

A principal atividade institucional da Ouvidoria é acolher os relatos de alunos, ex-alunos, 

responsáveis por alunos, candidatos e demais públicos, que não foram solucionados por outros 

canais de atendimentos. Possui caráter mediador, pedagógico e estratégico: 

• Mediador - busca soluções para os relatos que lhe são dirigidos, analisando de 

maneira clara e transparente os fatos, através da posição da IES e do aluno;  

• Pedagógica – busca educar o aluno, para que este possa exercer seus direitos 

e deveres, sempre pautando pela educação, respeito e hospitalidade, com 

base no Regimento interno da Instituição;  

• Estratégica - ao analisar os relatos, identifica fragilidades e orienta as diversas 

áreas da Instituição, promovendo a melhoria contínua dos processos, visando 

à credibilidade da Instituição. 

Assim, a Ouvidoria visa à recuperação da credibilidade da instituição junto aos seus 

públicos, o fortalecimento da imagem institucional, sendo um agente de melhorias e agindo 

segundo os valores institucionais. 

O funcionamento da Ouvidoria está disponível da seguinte forma: 

• Alunos e Ex-alunos: através de requerimento de Ouvidoria no Campus Virtual, 

menu Atendimento. 

• Candidatos e demais públicos: através do Portal Estácio – página da Ouvidoria.  

• A Ouvidoria de Alunos recebe os seguintes tipos de relatos: 

• Denúncias e insatisfações - sobre solicitações acadêmicas, financeiras, 

atendimento e infraestrutura não atendidas nos níveis anteriores, conduta e 

postura de professores e colaboradores administrativos não condizentes com 

o Código de Ética e Conduta, dentre outros.  

• Elogios – sobre professores, colaboradores administrativos, atendimento, 

infraestrutura da IES, entre outros. 

No Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, os requerimentos “categoria Ouvidoria”, 

são classificados da seguinte forma: 

• Elogio sobre a IES 

• Elogio sobre Atendimento 

• Elogio sobre Professores      

• Ouvidoria - Atendimento      

• Ouvidoria - Conduta Professor      

• Ouvidoria - Conduta Funcionário      

• Ouvidoria - Infraestrutura              

• Ouvidoria - Processos Acadêmicos      

• Ouvidoria - Processos Financeiros  

 

A Faculdade Estácio de Juazeiro de acordo com o Ministério da Educação, considerando 

a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 e o disposto no inciso II e no parágrafo único do artigo 

17 do Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, designa sua Comissão Local de 
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Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade Para todos – PROUNI 

(COLAPS), órgão colegiado de natureza consultiva, com a finalidade de promover a articulação 

entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social - CONAP e a comunidade 

acadêmica. 

Atualmente a IES tem sua Comissão constituída, da seguinte forma: 

• Um Bolsista  

• Um Bolsista Suplente 

• Um Docente 

• Um Docente Suplente 

• Um Representante da IES (unidade) 

• Um Representante da IES (unidade) Suplente 

• Um Representante da Sociedade Civil 

 

4.1.1.5 Administração de Curso e ações inovadoras 

 

4.1.1.5.1 Coordenador de Curso de Graduação 

 

As atividades de cada curso superior de graduação (bacharelado, licenciatura e superior 

de tecnologia) da Estácio Juazeiro serão coordenadas por um Coordenador designado pelo 

Diretor de Graduação. 

Nas ausências e impedimentos do Coordenador de Curso, o /Diretor Geral, por sugestão 

do Diretor responsável, designará seu substituto. 

Dessa forma, o Coordenador de Curso de Graduação é responsável pela gestão 

acadêmica do(s)  curso(s) de graduação e deve atuar como um agente facilitador/educador no 

comportamento dos docentes, dos alunos e dos colaboradores.  

Desenvolve funções políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais que permeiam o 

funcionamento do Campus, já que deve atuar na gestão da base de alunos do curso:  

1. captação, renovação e retenção;  

2. processos regulatórios,   

3. na vida acadêmica dos alunos e na atuação do corpo docente, visando integrar 

academia e gestão, com foco no aluno, nos resultados e na garantia da 

qualidade 

A rotina do coordenador envolve ações diárias, semanais, mensal, semestral, anual e 

eventual as quais poderão ser vistas no painel de indicadores de cada um.  

São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, 

em cada período letivo, de acordo com as orientações da Diretoria de 

Graduação; 

II. orientar e supervisionar os corpos docente e discente quanto aos objetivos 

finais e intermediário do Curso; 

III. propor medidas para melhoria da qualidade do Curso; 
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IV. supervisionar o cumprimento dos eventos e das atividades previstas no 

calendário escolar da Estácio Juazeiro e que dizem respeito ao Curso; 

V. selecionar os membros do corpo docente do curso, encaminhando o resultado 

da seleção primeiramente à Diretoria de Graduação para análise e posterior 

admissão pela Mantenedora, nos termos da legislação em vigor; 

VI. orientar as atividades docentes; 

VII. manter integração com as diversas Coordenações de Curso da Estácio Juazeiro; 

VIII. participar ativamente na elaboração dos horários e encaminhá-los aos setores 

competentes, às coordenações de outros cursos e aos docentes; 

IX. planejar e executar eventos (seminários, palestras e outros); 

X. elaborar documentos técnicos; 

XI. elaborar mapas de carga horária e prover a alocação docente; 

XII. propor a dispensa de membros do corpo docente; 

XIII. prever e solucionar problemas curriculares e administrativos dos discentes; 

XIV. orientar o corpo discente, em articulação com a Secretaria Geral e de 

Expedição de Diplomas, em todas as atividades e registros da vida acadêmica 

dos mesmos; 

XV. decidir sobre pleitos de transferências de alunos de outras IES para a 

Instituição, com base na situação de vagas dos diferentes cursos; 

XVI. auxiliar na organização e participar das formaturas; 

XVII. analisar currículos para isenção de disciplinas, nos casos de transferência 

interna, transferência externa e matrícula de portadores de diploma de nível 

superior; 

XVIII. manter a Diretoria de Graduação sempre informada dos problemas e 

necessidades do setor; 

XIX. planejar, convocar e presidir as reuniões do Núcleo Docente Estruturante; 

XX. planejar, convocar e presidir as reuniões de Colegiado de Curso; 

XXI. elaborar, controlar e manter arquivo das atas das reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante e do Colegiado de Curso; 

XXII. elaborar e manter atualizado, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante 

e o Colegiado de Curso, o Projeto Político Pedagógico do Curso. 

XXIII. desempenhar outras atividades que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 

 

Podemos citar algumas ferramentas de gestão utilizadas pelos coordenadores, sejam 

de cursos presenciais e/ou à distância, são elas: 

• Participar das reuniões de Gestão de Desempenho Acadêmico – GDA  

• O RDA é uma ferramenta de gestão que tem por objetivo analisar 

individualmente o aluno, tendo em base todas as atividades disponíveis, é 

possível mapear o real comprometimento do aluno com as atividades e a vida 

acadêmica e financeira. 

Esta ferramenta visa oferecer facilidade de percepção do aluno com maior 

probabilidade de evasão, com base no % de criticidade do aluno.  
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• Acompanhar o Simulador de Recursos Pedagógicos para garantir qualidade e 

eficiência nos laboratórios de práticas, biblioteca do curso, multimídia, 

previsão de construção de novos laboratórios com base na maturação do 

curso, entre outros.  

• Sistema Gestão do Conhecimento – SGC:  é o sistema adotado pela Estácio que 

permite ao coordenador acompanhar e provocar fóruns de discussões com 

todos os docentes da instituição e do Grupo Estácio à construção coletiva para 

elaboração do Projeto Pedagógico dos cursos, Plano de Ensino, Planos de Aula, 

atividades estruturadas e casos concretos (Curso de Direito) de cada uma das 

disciplinas e metodologias específicas. 

• Sistema de Informações Acadêmicas – SIA:  a IES conta com um sistema 

acadêmico através de uma infraestrutura tecnológica adequada para o 

acompanhamento e o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, que 

permite: facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos; fazer 

requerimentos e solicitações por meio do “Aluno online” na Central de 

Atendimento e Secretaria Acadêmica Virtual; proceder a avaliação 

institucional e conhecer seus resultados; acesso a guias acadêmicos, de 

informações e calendário; identificação estudantil que permite conhecer os 

dados individuais e personalizados da vida acadêmica, além dos terminais de 

informações acadêmicas e a Biblioteca Virtual 3.0, com acervo eletrônico de 

livros-texto, com obras em português, e leitura total, disponível pela internet.   

• Planos de ação – PA e Fato, causa e Ação – FCA: o plano de ação - PA é uma 

ferramenta de gestão utilizada para planejar os processos de um 

projeto/atividade.  

 

A Diretoria de graduação possui sistemas de acompanhamento diário de cada indicador 

apresentado em formato de painel e disponibilizado no BI da Diretoria de ensino, com base 

nesses dados, os acadêmicos se reúnem em GDA para análise e direcionamento de ações. Os 

principais indicadores abordados são: 

a) Controle de frequência docentes/alunos por IES x Campus X Curso 

b) Painel de acompanhamento de provas 

Por ser uma instituição que tem por premissa a meritocracia, todos os Diretores 

acadêmicos possuem metas, são elas: 

a) NPS 

b) Retenção 

c) Adesão a capacitação docente 

 

4.1.1.5.2 Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso, órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa da Estácio 

Juazeiro, é constituído por todos os docentes do curso e 2 (dois) representante discente e terão 
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suas competências descritas em Regulamento próprio aprovadas pelos Conselhos Superiores da 

Estácio Juazeiro. 

Os representantes discentes serão membros do Centro Acadêmico, escolhidos mediante 

eleição. Na ausência do Centro Acadêmico, os representantes discentes serão indicados pelos 

discentes e referendado pelo Coordenador do Curso. 

Caberá ao Coordenador de Curso divulgar a necessidade da eleição de representantes 

dos discentes e elaborar, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante – NDE, o 

regulamento das eleições para os representantes discentes no Colegiado de Curso. 

Compete ao Colegiado de Curso: 

I. ser órgão de deliberação do Curso; 

II. discutir e aprovar os programas, perfil profissional e objetivos gerais do Curso, 

bem como promover a avaliação do curso; 

III. aprovar o trabalho técnico do Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou de 

qualquer outro órgão que a legislação educacional vigente prescreva; 

IV. colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação;  

V. exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas 

pelo Regimento. 

 

A gestão de cada curso será realizada por meio do Colegiado de Curso, sempre presidido 

por seu coordenador, conforme especificado neste Regimento, da seguinte forma: 

O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre, e, 

extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso ou por 1/3 (um terço), pelo 

menos, de seus membros. 

Não poderá o Colegiado de Curso funcionar sem a presença, de no mínimo, metade de 

seus membros ou sem a presença do Núcleo Docente Estruturante mais 2 (dois) docentes, é 

facultada a presença do membro discente.  

As decisões do Colegiado de Curso serão tomadas pela maioria de votos dos presentes 

e seu fluxo de decisões é encaminhado ao CONSEPE. 

 

4.1.1.5.3 Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação, constitui-se de um 

grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE), de acordo com a Legislação vigente, possui 

regulamento próprio, homologado pelo Conselho Superior Universitário. 

Cada curso de Graduação, com código de identificação exclusivo no sistema e-MEC, 

possui seu Núcleo Docente Estruturante – NDE, conforme Resolução CONAES 01, de 

17/06/2010. 

O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam 

liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, 

no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela 

instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 
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O NDE será presidido pelo respectivo Coordenador do Curso que, nas faltas e/ou 

impedimentos, será substituído pelo membro com mais tempo de magistério na Estácio 

Juazeiro. 

São critérios de constituição do Núcleo Docente Estruturante do Curso: 

I. ser constituído por um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao Corpo 

Docente, incluindo o Coordenador do curso; 

II. ter, pelo menos, 60% (sessenta por cento) de seus membros com titulação 

acadêmica obtida em programas de Pós-Graduação stricto sensu; 

III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo, pelo menos, 20% (vinte por cento) em tempo integral; 

Os membros do NDE do curso são designados por portaria do Diretor Geral, via Diretoria 

de Graduação, por proposta do coordenador do curso, ouvido o Colegiado do curso e, 

assegurando estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE e planejando a 

permanência da outra parte de seus membros no processo de acompanhamento do curso até o 

ato regulatório seguinte. 

São atribuições do NDE: 

I. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo; 

II. propor alterações no Projeto Pedagógico do curso submetendo-as à aprovação 

do Colegiado de Curso e aprovação final do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CONSEPE; 

III. promover a supervisão didática do curso; 

IV. manifestar-se sobre o regimento de Estágio e de outras atividades do curso 

quando previstas em seu Projeto Pedagógico, segundo as normas vigentes; 

V. manifestar-se sobre os mecanismos de acompanhamento e avaliação do 

curso; 

VI. elaborar relatório de adequação da bibliografia básica e complementar às 

unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC. 

VII. manifestar-se, em parecer ou informação, acerca de assuntos sobre os quais 

tenha sido consultado pelo Diretor Geral ou pelos Conselhos Superiores da 

Instituição; 

VIII. manifestar-se sobre os planos de ensino das disciplinas dos cursos; 

IX. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

X. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

XI. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

superiores de graduação. 

XII. atuar no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, 

realizando estudos e atualização periódica, verificando impacto do sistema de 

avaliação de aprendizagem na formação do estudante e prospectando novas 

demandas do mundo do trabalho. 
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O NDE reunir-se-á, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre ou, extraordinariamente 

sempre que se fizer necessário por convocação do coordenador do curso. 

Não poderá o Núcleo Docente Estruturante (NDE) funcionar sem a presença de todos os 

seus membros. 

É obrigatório o comparecimento dos membros às reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), sob pena de perda do mandato, no caso de falta a 3 (três) reuniões 

consecutivas, sem causa devidamente justificada perante o coordenador de curso. 

As decisões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) serão tomadas pela maioria de votos 

dos presentes e serão submetidas ao Colegiado de Curso para aprovação. Em caso de empate 

na decisão, prevalecerá o voto proferido pelo Coordenador do Curso. 

Os trabalhos técnicos do Núcleo Docente Estruturante (NDE) que resultarem em 

alterações relevantes deverão ser aprovados pelo Colegiado de Curso, nos termos do 

regulamento específico. 

Para o NDE do Curso de Medicina será garantido as especificidades do Programa Mais 

Médicos, com a composição dos membros de 100% com formação médica e pelo menos um dos 

docentes do NDE da Estácio Juazeiro possui graduação em Medicina e pós-graduação stricto 

sensu além de Residência ou pós-graduação stricto sensu em Medicina Geral de Família e 

Comunidade. 

Além disso, o NDE poderá ser renovado a cada 2 anos em até 40% de seus membros, 

excluindo‐se o Coordenador do Curso que é integrante obrigatório. 

 

4.1.1.5.4 Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente – NAPED 

 

O NAPED - Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente da Faculdade de 

Juazeiro é um órgão consultivo e de apoio didático-pedagógico, subordinado à Coordenação do 

curso, responsável por ações de capacitação pedagógica para docentes e preceptores do curso, 

além de constituir uma ferramenta para acompanhar, orientar, supervisionar e avaliar as 

práticas pedagógicas utilizadas pelos docentes desses cursos.  

São objetivos do NAPED:  

I. Promover a permanente qualificação do corpo docente a partir de 

demandas do curso, projetos específicos, tecnologias e inovação no 

processo de ensino–aprendizagem, voltados à melhoria da prática 

docente. 

II. Utilizar os resultados das avaliações institucionais, no que diz respeito 

ao desempenho docente, para retroalimentar o planejamento de 

intervenções relacionadas ao desenvolvimento docente. 

III. Orientar e acompanhar os professores sobre questões de caráter 

didático pedagógico. 

IV. Fomentar o desenvolvimento científico e o comprometimento 

docentes nos programas de pesquisa e extensão. 
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V. Apoiar os professores nos processos de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação das atividades docentes. 

VI. Fomentar espaços coletivos de reflexão e discussão sobre os 

fundamentos pedagógicos e a prática da docência médica, 

enfatizando as temáticas do planejamento, do processo ensino 

aprendizagem, das técnicas de ensino e da avaliação da aprendizagem. 

VII. Garantir comunicação e integração com representações do corpo 

discente, de forma a promover a sua participação na construção de 

estratégias para aprimoramento das práticas educacionais. 

VIII. Promover atividades educativas como oficinas pedagógicas e/ou 

cursos, de acordo com as demandas apresentadas pelos docentes. 

IX. Proporcionar atividades de integração entre docentes e preceptores 

visando a articulação teoria-prática como oportunidade de 

potencializar os processos educacionais, em especial o 

desenvolvimento de capacidades dos preceptores para facilitar o 

estudante ao exercício da profissão. 

X. Desenvolver um projeto diferenciado e obrigatório para a capacitação 

de preceptores em saúde, visando a formação docente deste grupo. 

Quanto à composição do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) 

convém informar que este será formado por docentes pertencentes ao Curso de Medicina, com 

experiência abarcando todas as grandes áreas temáticas do curso. Será preferencialmente 

constituído por docentes com expertise nas grandes áreas de conhecimento e que tenham 

formação complementar em ensino ou educação médica, nas suas mais diversas dimensões. Os 

docentes tratarão de conceitos contemporâneos como o uso de metodologias de ensino, 

ferramentas de avaliação formativa e somativa, gamificação, entre outros. O propósito do 

Núcleo é o desenvolvimento ou capacitação docente, em processo de educação permanente, 

em serviço ou em fóruns especiais, relacionando-os também aos processos de monitoramento 

dos indicadores de avaliação institucional periódicos e está previsto no PDI.  

Para além da sua adequada composição, contemplando as grandes áreas do 

conhecimento, a IES possui amplo plano de Capacitação do Corpo Docente, com objetivo 

promover o aprimoramento de suas competências. Os incentivos oferecidos são vários como 

bolsas de estudo em programas de pós-graduação, participação em congressos, seminários e 

eventos, apoio para divulgação e publicação de trabalhos acadêmicos, além da oferta de cursos 

de qualificação. 

Vale ressaltar que os docentes identificados para atuar no Curso já estão sendo 

envolvidos em dinâmicas de desenvolvimento docente, com objetivo de ampliar seus 

conhecimentos em práticas didáticas, bem como promover a identidade do grupo e identificar 

suas potencialidades. 

 

DO FUNCIONAMENTO DO NAPED: 

O NAPED reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes no semestre por convocação do seu 

(a) Coordenador (a) ou da diretoria Acadêmica e, extraordinariamente, sempre que convocado 

pelo (a) Coordenador (a) pela Diretoria Acadêmica ou pela maioria dos seus membros.  
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Os componentes dos NAPED, incluindo o (a) Coordenador (a) têm mandato de 1 (um) 

ano, podendo ser reconduzido.  

 

DAS ATRIBUIÇÕES:  

Do (a) coordenador (a) do NAPED:  

I. Convocar as reuniões ordinárias e/ou extraordinárias em 

conformidade com este regulamento.  

II. Conduzir as reuniões.  

III. Representar o Núcleo junto à Gerência Acadêmica da Faculdade de 

Juazeiro  

IV. Representar o Núcleo junto a outras instâncias sempre que designado 

(a) pela Gerência Acadêmica.   

Dos membros dos NAPED:  

I. Participar das atividades do Núcleo que objetivem orientar e 

acompanhar os docentes sobre as questões de caráter didático-

pedagógico. 

II. Incentivar o uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e 

avaliações problematizadoras.  

III. Colaborar com a CPA nos processos avaliativos institucionais que se 

refiram aos itens didático-pedagógicos.  

IV. Estimular e promover grupos de reflexão sobre a educação na área da 

saúde.  

V. Promover a permanente e continuada qualificação do corpo docente 

a partir das necessidades acadêmicas  

VI. Contribuir ou participar das ações do Núcleo que visem a acompanhar 

e orientar os colegiados de curso e os NDE – Núcleo Docente 

Estruturante no processo de elaboração, implantação, 

desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso – 

PPC. 

 

4.1.2  INDICADORES DE GESTÃO ACADÊMICA 

 

Os indicadores da gestão acadêmica estão alicerçados naqueles emanados do Ministério 

de Educação (MEC), tais como: Pareceres, Resoluções, Manuais de Avaliação Externa, Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) além de outros; e nas metas e objetivos dos 

documentos oficiais da IES, tais como: Regimento, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

e demais documentos oriundos da determinação dos Colegiados Superiores da IES. 

É de interesse institucional acompanhar todos os indicadores construídos pelo sistema 

de ensino brasileiro e pelas Instituições, entretanto, é possível citar aqui alguns indicadores, em 

nível institucional, a título de exemplo, tais como: 

• Nível de evasão escolar; 
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• Média de notas da escola; 

• Índices de aprovação; 

• Número de horas do docente e sua dedicação; 

• Titulação docente; 

• Quantidade e qualidade da produção docente e discente; 

• Grau de satisfação do aluno, bem como dos docentes e funcionários; 

• Acesso e a utilização das tecnologias de informação e comunicação; 

• Atuação dos egressos no Mercado de trabalho; 

• Quantidade e qualidade de material didático (livros, revistas, outros) 

Na Estácio os indicadores de gestão acadêmica estão aliados às metas institucionais e 

são acompanhados semanalmente durante o ano todo.  

Podemos citar as principais metas: 

• Qualidade de Ensino 

• Projeto Enade 

• NPS – Net Promoter Score 

• Retenção 

• Adesão às capacitações docente 

4.1.3 POLÍTICA DE BENEFÍCIOS 

 

A Instituição possui uma política de benefícios, tanto para docentes como para técnicos 

administrativos. Para a IES, essa política é entendida como um componente estratégico eficiente 

para criar diferenciais que tornem a instituição mais atrativa como potencializadora de retenção 

de talentos. 

A Instituição e sua mantenedora oferecem os benefícios básicos, tais como: convênio 

médico, exame médico periódico, médico do trabalho, licença sem remuneração e vale 

transporte, vale alimentação, conforme previstos em legislação específica, além de bolsa de 

estudo para o próprio colaborador e para seus dependentes legais na própria instituição ou em 

outra pertencendo ao mesmo grupo econômico; formação continuada na universidade 

corporativa da YDUQS; - EDUCARE, plano de carreira, com acréscimo por tempo de serviço; 

plano de saúde com participação financeira do colaborador, crédito consignado pelo banco 

parceiro com crédito pré aprovado, seguro de vida, e política de bônus com base na 

meritocracia. 

Importante destacar que as bolsas de estudos se referem a todos os níveis: graduação, 

pós-graduação lato e stricto sensu e também modalidades, presencial ou EAD. 

Um ponto considerado importante é a preocupação da instituição e sua mantenedora 

com o bem-estar social e financeiro de seus colaboradores. Como exemplo, cita-se a ação da 

Instituição, durante a pandemia, de garantir, às suas expensas, que todos os seus colaboradores 

continuassem a receber o mesmo salário líquido, ainda que houvesse, na época, uma decisão 

governamental de redução de jornada de trabalho e consequente redução salarial. 
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PROCESSOS E CRITÉRIOS DE ADMISSÃO DOCENTE  

 

Na seleção e contratação de professores, a instituição adota uma política combinando 

uma sólida formação acadêmica (doutores, mestres e especialistas), com comprovada 

experiência profissional e docente.  

Para a contratação de professores que integram o quadro docente, a instituição faz a 

seleção, observando rigorosamente a qualificação/titulação, por área de conhecimento 

específico do candidato e suas respectivas vinculações com os conteúdos programáticos das 

disciplinas a serem ministradas, aliada à experiência profissional, tanto no que se refere à 

docência quanto ao mercado de trabalho. As etapas do Processo de Seleção são:  

● Divulgação de vagas;  

● Triagem;  

● Análise de Currículo Lattes;  

● Aplicação de Testes:  

o Desempenho na sala de aula e  

o Psicológico (se considerado necessário);  

● Entrevista de Seleção;  

● Exame;  

● Admissão. 

A admissão e contratação do docente, após cumpridas as etapas do processo de seleção, 

efetivar-se-ão por contrato de trabalho, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no 

regulamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e em legislação complementar. 

Os contratos de trabalho são feitos por hora-aula, tendo em vista as características das 

disciplinas e dos profissionais selecionados. O regime de trabalho dos docentes é o da legislação 

trabalhista, para jornadas semanais de 4 a 40 horas de trabalho, por semana, a serem dedicadas 

às atividades de ensino, orientação, atendimento de alunos, Pesquisa, Iniciação Científica, 

Atividades Complementares, Extensão, tutoria e, também, a funções administrativas na 

Instituição. Como orientação geral, a política acadêmica da instituição visa ampliar a carga 

horária dos professores mais bem titulados e avaliados, de forma a compor um núcleo de 

excelência com maior dedicação ao ensino e à gestão. Ao mesmo tempo, busca aumentar o 

número de docentes em regime de trabalho de tempo integral e parcial, com o objetivo de 

compor um quadro amplo e dedicado não apenas ao ensino, mas também à pesquisa, extensão, 

tutoria, atividades de responsabilidade social e funções acadêmico-administrativas. 

No que se refere à substituição emergencial de docente, o Regimento institucional 

define que no caso de eventuais ausências, justificadas ou injustificadas, deverá ser 

providenciada: 

● a substituição do Docente no referido encontro em sala de aula de forma que os 

Discentes não permaneçam sem atividades acadêmicas ou  

● em último caso, a reposição do respectivo conteúdo em aula extra 
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POLÍTICAS DE TITULAÇÃO E REGIME DO CORPO DOCENTE 

 

A instituição tem uma política específica de titulação e regime do corpo docente que é 

calcada na legislação, no seu regimento e nos acordos celebrados, por entender que apenas com 

um quadro de docentes adequado e motivado pode e poderá cumprir com sucesso seus 

objetivos.  

O corpo docente da instituição é constituído por professores que, além de reunirem 

qualidades de educadores e pesquisadores, assumem o compromisso de respeitar os princípios 

e valores explicitados nos documentos da instituição, sendo que as políticas institucionais de 

recursos humanos demonstram o equilíbrio na distribuição dos níveis de titulação, ampliando o 

percentual de mestres e doutores. A Instituição preocupa-se com a formação e seleção de 

quadro docente qualificado, de modo a propiciar o desenvolvimento e dar suporte às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. Além do ingresso de docentes titulados, a instituição incentiva 

o aprimoramento do seu corpo docente, oferecendo apoio para participação em programas de 

pós-graduação lato e stricto sensu, participação em congressos acadêmicos e capacitação 

didático pedagógica.  

Em relação ao regime de trabalho docente, a instituição conta com docentes 

trabalhando em 03 (três) tipos de regime de trabalho:  

• Regime de Tempo Integral (TI) – Para docentes contratados com 40 

horas semanais de trabalho, nelas reservado tempo de pelo menos 20 

horas semanais destinado a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 

tutoria, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos;  

• Regime de Tempo Parcial (TP) – Docentes contratados com 12 ou mais 

horas semanais de trabalho, nelas reservado pelo menos 25% do 

tempo para estudos, planejamento, avaliação, tutoria e orientação de 

alunos e  

• Regime Horista (H) – Docentes contratados pela instituição 

exclusivamente para ministrar horas-aula, independentemente da 

carga horária contratada ou que não se enquadrem nos outros regimes 

de trabalho acima definidos. 

Por meio de estratégias e políticas internas, a instituição atende a legislação vigente em 

relação a titulação e regime de trabalho docente, evidenciando, assim, sua preocupação com o 

aprimoramento dos professores, um dos alicerces para o oferecimento de ensino 

comprovadamente de qualidade. 
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4.1.4 EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE QUANTO À TITULAÇÃO E O REGIME DE TRABALHO 

 

De acordo com a evolução da instituição, com base nas suas metas institucionais, a IES 
prevê a seguinte expansão do quadro docente quanto à Titulação, conforme a seguir. 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Titulação Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Doutor 14 28% 22 31% 23 28,0% 24 26,0% 28 26,67 

Mestre 25 50% 33 46% 27 32,9% 35 38,6% 35 33,33 

Especialista 11 22% 16 23% 32 39,0% 33 35,8% 42 40,00 

Total 50 100% 71 100% 82 100% 92 100% 105 100% 

  

Em relação ao Regime de Trabalho, de acordo com o presente plano, a IES prevê a 
seguinte expansão do quadro docente. 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Regime de 
trabalho 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

TI 10 20% 20 28,0% 23 28,0% 22 24% 25 24% 

TP 20 40% 21 29,5% 42 51,2% 24 26% 28 31% 

Horista 20 40% 30 42,5% 17 20,7% 46 50% 53 50% 

Total 50 100% 71 100% 82 100% 92 100% 105 100% 

 

 

POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

A política de capacitação docente e formação 

continuada da IES estimular e garantir a participação de 

docentes e tutores em eventos científicos, técnicos, 

artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento 

pessoal e a qualificação acadêmica em programas de pós-

graduação stricto sensu, utilizando práticas consolidadas, instituídas e publicizadas, através da 

Diretoria que trata da questão. 

Com esse objetivo, a Estácio Juazeiro desenvolve o processo de capacitação docente e 

a formação continuada por meio da EDUCARE – Universidade Corporativa. Vários programas são 

organizados, visando atender à complexidade do tempo presente e à diversidade de solicitações 

que hoje se apresentam às Instituições de Ensino Superior. Nesse processo, tem sido atribuído 

um papel especial aos professores, já que deles dependem, em grande parte, as transformações 

que deverão imprimir o ensino e o sucesso educativo dos estudantes. Frente a esses desafios, o 

papel do professor tem de evoluir. Afinal, espera‐se dele, fundamentalmente, que seja capaz de 

organizar, executar e avaliar situações de aprendizagem com foco no aluno, e que atenda os 
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diversos perfis profissionais estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a 

ideia de que sua tarefa está adstrita à mera transmissão de informações 

A EDUCARE congrega diversas ações, dentre as quais destacamos as que seguem: 

• Congregar diferentes ações, dentre as quais se destacam aquelas voltadas 

para o aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação continuada e 

as voltadas para a titulação acadêmica; 

• Patrocinar eventos com participação de docentes e tutores, tais como: 

o palestras e grupos de trabalho para ações específicas; 

o reconhecimento das melhores práticas pedagógicas e entrega dos 

prêmios aos vencedores dos concursos realizados. 

• Acompanhar a formação do docente, tutor e técnico-administrativo  

incentivando-os à realização de cursos 

 

A EDUCARE tem por propósito a alta performance que é resultado do equilíbrio entre 

habilidades técnicas e comportamentais. Por isso, investem na mesma proporção em 

autoconhecimento e na promoção de iniciativas que contribuam para que cada um evolua na 

sua função. 

Assim, tem por objetivo oferecer ferramentas para que cada um explore e desenvolva 

cada vez mais seus talentos. A missão da Educare é criar oportunidades para que a 

aprendizagem esteja sempre presente no dia a dia de cada colaborador. Pensando nisso, 

oferecemos grande variedade de cursos e programas de desenvolvimento. 

Ela é organizada e estruturada em trilhas de aprendizagem com mais de 100 cursos 

preparados não apenas para o docente, mas também para todos os administrativos do grupo 

Yduqs.  

Importante destacar que além das trilhas de aprendizagem e dos cursos livres sempre 

disponíveis na Educare Digital, ela também oferece programas de desenvolvimento, como por 

exemplo: 

• Lydera  

Dedicado a desenvolver os conhecimentos técnicos e as habilidades de gestão e 

liderança necessários para garantir a excelência de nossas Unidades de Operações Presenciais, 

é segmentado em duas linhas de atuação: 

 
 

• Programa de Liderança Digital  

Ele foi desenvolvido para Líderes de Operações Digitais, oferece atualização e 

aprimoramento das habilidades de gestão e liderança necessárias à atuação na YDUQS. 

 

• Educare Recebe  

Lydera Novatos

•Desenvolve quem visa o desafio como gestor 
de Unidade e, assim, cria um pipeline para a 
função.

Lydera Veteranos

•Potencializa a atuação de quem já é gestor, 
alavancando também a equipe e a Unidade.
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Um Q de futuro: criado com o objetivo de integrar os colaboradores e abordar temas 

relevantes para a empresa na atualidade, o programa promove lives mensais para o público 

interno. 

 

• Educare Recebe Calouros 

Oferecida no início do mês como etapa do nosso onboarding, essa live tem como 

objetivo acolher os novos colaboradores, que podem conhecer mais sobre temas como Ciclo de 

Gente, Remuneração e Benefícios, Treinamento e Desenvolvimento, Sistemas de Gestão, e 

Papel das BPs Corporativas e de Operações, além de outros assuntos sobre os quais surgirem 

dúvidas. 

 

• Programa Trainee 

Focado em atrair talentos e acelerar seu desenvolvimento, seleciona recém-formados 

para experienciar um job rotation em nossas Unidades Operacionais e desenvolver projetos de 

impacto para a Companhia.  

Toda a jornada dos trainees e de seus mentores é acompanhada de perto pela Educare. 

A seleção acontece sempre no 2º semestre. 

 

• Educare Executivo 

Dedicado ao aprimoramento da alta liderança, promove ações de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento como, por exemplo, a concessão de bolsas de estudos em MBAs de nossa 

marca IBMEC. 

 

• Educare Transforma 

Este programa prepara os gestores N3 para os desafios de liderança trazidos pelas 

constantes transformações que o mundo está atravessando. Seus pilares são bem-estar, 

produtividade e autodireção. 

 

• Jogos Digitais 

Para promover ainda mais nossas trocas, a Educare Digital também oferece seus cursos 

de forma gamificada, estimulando e reconhecendo os colaboradores mais atuantes e engajados 

no próprio processo de aprendizagem. 

 

• Cursos Livres Presenciais 

Além do portfólio disponível na Educare Digital e dos programas de desenvolvimento 

mais robustos e estruturados, estamos sempre oferecendo conteúdo atualizado em outras 

modalidades, como workshops, lives e encontros presenciais. 

 

Vale ressaltar que a Educare possui também trilhas de treinamento obrigatório para 

todo e qualquer colaborador da companhia, são eles:  

• Compliance 

• Código de ética e conduta 
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• Código Anticorrupção 

• LGPD 

• Segurança da Informação 

 

Destaca-se também que são obrigatórios os cursos de imersão por área específica, 

docentes, administrativos segmentado em operações presenciais e à distância, por ter 

conteúdos específicos para cada área como por exemplo:  trilha para área comercial, 

atendimento ao aluno, segurança do trabalho, entre outras. São 29 trilhas distintas para cada 

área.  

A complexidade do tempo presente e a diversidade de solicitações que hoje se 

apresentam às Instituições de Ensino Superior tem exigido reformas com o objetivo de adequar 

os sistemas educativos aos desafios contemporâneos. Nesse processo, tem sido atribuído um 

papel especial aos professores, já que deles dependem, em grande parte, as transformações 

que deverão imprimir o ensino e o sucesso educativo dos estudantes. 

Para responder aos desafios da transformação que ocorre nos sistemas educacionais e, 

em especial no ensino superior, espera-se que o docente seja capaz de organizar, executar e 

avaliar situações de aprendizagem, com foco no aluno, que atendam os diversos perfis 

profissionais estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia de que sua 

tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, bastando, então, o conhecimento de 

um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino.   

Integrado aos  programas acimas mencionados a Faculdade Estácio Juazeiro apresenta 

o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente -  NAPED, caracteriza-se como um órgão 

de apoio didático-pedagógico subordinado a Diretoria Acadêmica, institucionalizado através da 

Portaria Nº 56/2018 e atua como mais um instrumento de capacitação, orientação e 

acompanhamento dos docentes decorrente da Política Institucional de Ensino, expressa no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que é parte integrante do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

O objetivo geral do NAPED é capacitar e apoiar adequadamente os docentes e 

preceptores a fim de formar profissionais ideologicamente comprometidos com os valores 

Institucionais, com diferentes estratégias didático-pedagógicas, sendo capazes de facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e acompanhar seu desenvolvimento 

acadêmico. 

O NAPED atua em ações de sensibilização, desenvolvimento e formação docente, em 

processo de educação permanente, relacionando-os também aos processos de monitoramento 

dos indicadores de avaliação docente. Este Núcleo tem como objetivos específicos: 

a) Desenvolver um projeto local de formação e desenvolvimento docente, 

específico para o curso, considerando as diferentes fases: Implantação, 

Consolidação do Projeto Pedagógico e Desenvolvimento Pós Certificação; 

b) Integrar o projeto local específico de formação e desenvolvimento docente 

com as estratégias gerais de Incentivo à Qualificação Docente da IES, 

considerando atividades presenciais e cursos à distância; 

c) Desenvolver um projeto diferenciado de diretrizes e atribuições da supervisão 

docente para os preceptores que atuarão nos serviços de saúde, assim como 
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o programa obrigatório para a capacitação de preceptores em saúde, visando 

a formação docente deste grupo; 

d) Utilizar os resultados das Avaliações Institucionais, no que diz respeito ao 

desempenho docente, para retroalimentar o planejamento de intervenções 

relacionadas ao projeto de desenvolvimento docente. 

 

Diante do exposto, o NAPED da Faculdade Estácio de Juazeiro é constituído por um 

núcleo de professores com experiência na docência em diversas áreas temáticas do curso, 

indicados pela Direção Geral e nomeado através de Portaria com formação experiência 

complementar em ensino, nas suas mais diversas dimensões, tais como conceitos, metodologias 

de ensino e avaliação. O NAPED da Faculdade Estácio de Juazeiro é constituído pelos professores 

do Curso de Medicina. 

Ressalta-se que as atividades desenvolvidas pelo NAPED estão estreitamente 

relacionadas à prática real da sala de aula. Já foram realizados encontros mensais entre eles: 

diferenças entre metodologias ativas x metodologia tradicional, discutindo a complexidade do 

processo de ensino-aprendizagem e a necessidade contemporânea da utilização das 

metodologias ativas na prática docente; oficina sobre experiências exitosas em sala de aula, na 

qual cada docente pode compartilhar suas experiências, além de discutir sobre o uso da 

tecnologia de maneira orientada, a importância da organização e sistematização das aulas; 

transtornos de aprendizagem no processo de formação dos estudantes e as estratégias para 

melhorar a prática docente, sendo discutido a importância do tema transtornos de 

aprendizagem no processo de formação dos estudantes e o papel do professor nesse cenário; 

Aprendizagem Baseada em Equipe entre outros assuntos a fim de construirmos estratégias para 

melhorar a prática docente. 

Dessa forma, coerente com os valores da Faculdade Estácio de Juazeiro, o NAPED busca 

com suas atividades desenvolver um perfil de competência dos docentes e preceptores voltados 

para o exercício de uma prática competente. O perfil expressa a articulação dos três domínios: 

conhecimentos, habilidades e atitudes e valorizam a excelência técnica e a humanização nas 

relações com os estudantes e colegas destacando-se as necessidades das pessoas, o trabalho 

em equipe, a responsabilidade pela integralidade do ensino. 

Como programa institucional, adota o formato de autoavaliação, que busca, 

internamente, coletar dados e identificar informações relevantes que sirvam de base ou guia 

para subsidiar as decisões sobre as ações desenvolvidas, cujo objetivo principal é o 

aprimoramento da competência docente. Este processo de avaliação é feito de forma contínua 

e ocorre em diferentes momentos, detalhados a seguir:  

✓ A avaliação diagnóstica, realizada na etapa de concepção das diferentes 

frentes de atuação, ajudou a levantar as necessidades, direcionar o foco, 

definir os temas, os fluxos de implementação, o montante de recursos e outros 

fatores importantes antes de se iniciar o programa. Fragilidades e 

potencialidades são identificadas entre os professores e norteiam a 

construção das trilhas de aprendizagem de cada eixo e seu respectivo percurso 

formativo.    
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✓ Ao longo de sua implementação, o programa sofre monitoramento constante 

para que sejam avaliados diversos aspectos operacionais sempre com o 

propósito de corrigir eventuais defasagens entre o planejamento e sua 

execução, permitindo, assim, a melhoria contínua dos processos. Para cada 

uma das frentes de atuação específicas, há uma avaliação realizada durante o 

seu desenvolvimento, que tem por objetivo averiguar o pode ser aprimorado 

e confirmar os aspectos que funcionam, satisfatoriamente, em direção aos 

resultados pretendidos. Indicadores de reação, como, por exemplo, 

percentual de adesão e satisfação com o treinamento são acompanhados, 

semanalmente, pela área responsável e tornam-se indispensáveis para seu 

gerenciamento.  

✓ A efetividade dos resultados e o impacto causado pelo programa são medidos 

por meio da análise de indicadores institucionais resultantes de pesquisa de 

satisfação com os alunos, entre eles, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA) em 

relação aos professores, decorrente da Avaliação institucional feita pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), e o Net Promoter Score (NPS), um dos 

principais indicadores de desempenho que mede a satisfação dos estudantes. 

São eles que permitem, ainda, um ciclo de aprendizado permanente, já que 

expressam em resultados os níveis de excelência atuais da instituição e 

permitem a retroalimentação do processo de gestão do programa de 

capacitação. A avaliação destes resultados permite analisar não só o 

desempenho individual de cada professor, mas também o papel de cada um 

na qualidade do curso, além de fundamentar o processo de tomada de decisão 

para que se consiga atender às necessidades e expectativas dos alunos e 

demais partes interessadas.    

 

O Programa de Formação Docente representa, portanto, uma oportunidade concreta 

para estimular a avaliação qualitativa dos professores, pois esses, ao se engajarem em um 

programa que prioriza as categorias didáticas em seu conteúdo, sinalizam um 

comprometimento com o projeto pedagógico do curso e a melhoria contínua de sua atuação 

como docentes.  

A parceria interna com o coordenador do curso, responsabilizando-o pelo processo de 

aprendizagem de seus professores, é fundamental para que o programa de formação docente 

cumpra seu propósito: transformar os professores para que eles transformem a vida dos alunos 

no sentido mais valorativo e conceitual daquilo a que se propõe a educação. 

 

PROCESSOS E CRITÉRIOS DE ADMISSÃO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS  

 

O perfil do Corpo Técnico-Administrativo da instituição é definido de forma a atender às 

necessidades das atividades acadêmicas, que correspondem à atividade fim da instituição. São 



Faculdade Estácio de Juazeiro 
PDI 2020 - 2024 

 

 

 201 

 

considerados, também, para definição desse perfil, os critérios e normas que são estabelecidas 

no Plano de Carreira Técnico-Administrativo da instituição. O grau de instrução mínimo é o nível 

médio. As demais exigências de formação são definidas de acordo com o cargo a ser assumido. 

Essas medidas têm o objetivo de garantir e melhorar o desempenho da organização, a fim de 

que ela possa atingir seus resultados e manter-se competitiva no seu negócio. 

Atualmente, para o desenvolvimento das suas atividades, a Instituição conta com 59 

técnicos-administrativos, cuja distribuição por grau de formação pode ser obtida no Censo anual 

do Ensino Superior.  

O recrutamento e a seleção do pessoal técnico-administrativo são realizados mediante 

publicação das vagas, análise de currículos, entrevista, prova técnica e análise documental, na 

forma da legislação trabalhista em vigor. 

O Quadro de Carreira técnico-administrativo da instituição objetiva regular as relações 

de trabalho entre a Instituição e seus colaboradores:  

● Estabelecendo critérios claros e transparentes para o preenchimento de vagas;  

● Oferecendo oportunidades de progresso funcional;  

● Estimulando o desempenho e a produtividade;  

● Promovendo o desenvolvimento e a melhoria contínua dos colaboradores;  

● Encorajando os colaboradores na exploração de suas capacidades e potenciais;  

● Permitindo maior integração do colaborador com a Instituição, através do 

aumento de comprometimento com os objetivos institucionais; e 

● Definindo carreira compatível com as necessidades e objetivos da Instituição. 

 

POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

 

A capacitação do corpo técnico-administrativo é realizada por meio de treinamentos 

pontuais ou programas que são construídos pela Educare, Universidade Corporativa da Yduqs.   

Quando se trata de um treinamento pontual, ao identificar uma demanda de 

capacitação, o Consultor de Gente e Gestão da unidade contata a Educare, que realiza um 

diagnóstico de necessidade. Com base no diagnóstico, uma estratégia é traçada para que os 

treinamentos sejam realizados e adaptados ao público-alvo.   

No que tange aos programas, que possuem média ou longa duração, desenvolvidos pela 

Universidade Corporativa, a necessidade pode ser mapeada por um Consultor de Gente e 

Gestão, pelo responsável pela área ou até mesmo pela própria Educare. O desenho de um 

programa é desenvolvido a partir das informações coletadas por meio de um diagnóstico, que 

pode ser realizado por meio de entrevistas com o público-alvo e outras estratégias que se 

mostrarem mais adequadas a cada demanda.  Nos programas de desenvolvimento, em geral, é 

empregada a metodologia de sala de aula invertida, propondo uma atividade de introdução ao 

tema antes da data agendada para o encontro síncrono. Com estímulo contínuo para que os 

participantes coloquem em prática tudo que estão aprendendo durante as interações, também 

é proposta uma atividade posterior – a ser realizada, na maioria das vezes, em grupo. 
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Os participantes que concluírem os treinamentos são convidados, ao final das ações, a 

responder a um questionário de análise de reação. Desse modo, é possível considerar sua 

avaliação sobre o alcance dos objetivos propostos. Para aferir o impacto de cada treinamento 

para a área/empresa, é aplicada ainda uma avaliação de eficácia no prazo de 4 a 12 semanas 

após sua realização, a depender do escopo da ação.  

Como diferencial da Educare, destaca-se a colaboração, ao longo de todo o processo, de 

profissionais de referência na companhia em relação ao tema discutido. Dessa forma, e com o 

auxílio de designers instrucionais, é possível aproximar o conteúdo transmitido durante o 

treinamento à realidade laboral dos participantes.    

Além disso, para oferecer suporte a todas as iniciativas e incentivando a aprendizagem 

contínua, a Universidade Corporativa conta ainda com a Educare Digital, plataforma de LMS com 

self learning que contém atualmente mais de 300 cursos, que contemplam o desenvolvimento 

de competências técnicas e socioemocionais. 

 

4.1.5 EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Para atender a sua evolução, com base em suas metas institucionais, a IES prevê a 
seguinte expansão do Corpo Técnico-administrativo, na vigência do presente PDI. 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Cargos QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 66 343% 811 452% 111 452% 115 453% 120 560% 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO  2 115% 44 219% 44 219% 66 221% 66 218% 

TÉCNICO DE INFORMATICA 11 87% 11 14% 11 84% 22 67% 22 66% 

BIBLIOTECÁRIO  11 87% 11 54% 1 44% 11 33% 11 36% 

TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO /INSPETOR 

11 87% 11 54% 1 84% 
 

1 
63% 22 66% 

COORDENADOR DE 
RELACIONAMENTO 

11 87% 11 54% 1 44% 11 33% 11 36% 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO 

11 87% 11 54% 1 44% 11 33% 11 36% 

DIREÇÃO 11 87% 11 54% 11 44% 11 33% 11 36% 

TOTAL 14 100 121 1100 221 1100 228 1100 333 100 

4.1.6 ESTRATÉGIAS QUE GARANTEM A ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL 

 

A Instituição materializa os princípios da inclusão para os alunos com necessidades 
educacionais especiais com medidas que vão além daquelas tradicionais para a dimensão 
arquitetônica. Segundo o Decreto n° 5.296/2004, 

 “Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”.  
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Na sequência, é apresentada a forma como a IES entende e atinge a acessibilidade 
metodológica, atitudinal, comunicacional, digital e arquitetônica. O Objetivo é proporcionar aos 
alunos com necessidades educacionais não só o acesso, mas também a permanência com 
sucesso na educação superior. 

• Acessibilidade Metodológica: A IES através do modelo de ensino 

concretiza ações para a eliminação de barreiras nos métodos e 

técnicas de estudo. Os professores concebem o conhecimento, a 

avaliação e a inclusão pedagógica, promovendo processos de 

diversificação curricular, flexibilização do tempo e a utilização de 

diversos recursos metodológicos a fim de viabilizar a aprendizagem de 

todos os estudantes.   Para o acompanhamento, está disponível a 

todos os discentes a NAE e o NAAP (Núcleo de Atendimento e 

Acompanhamento Pedagógico), com profissionais preparados para 

atender e acompanhar as atividades pedagógicas. 

• Acessibilidade Atitudinal: São implantados ações e projetos, 

relacionados à acessibilidade, em toda a sua amplitude, para garantir 

a ausência de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Recursos são priorizados para essas ações com a finalidade de oferecer 

e desenvolver ações articuladas para a inclusão de pessoas com 

deficiência por meio de forma total ou assistida. 

• Acessibilidade Comunicacional: Para a ausência de barreiras na 

comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação 

virtual, a aprendizagem acontece também com a utilização da língua 

de sinais, textos em Braille, textos com letras ampliadas para quem 

tem baixa visão, uso do computador com leitor de tela para facilitar o 

acesso de deficientes visuais, com sistemas computacionais 

específicos, como Dos-Vox e NDVA.  

• Acessibilidade Digital: Está ligado às questões relativas no que diz 

respeito à facilidade de acesso. A possibilidade de ler, ver e ouvir com 

tranquilidade todo o conteúdo, facilita a absorção do que foi 

aprendido.  

• Acessibilidade Arquitetônica: O campus possui sinalização em todos os 

espaços, entre eles, salas de aulas, laboratórios de Informática, 

biblioteca, setores de atendimento, estúdios, coordenações e clínicas 

destinados aos deficientes e/ou com mobilidade reduzida, corrimão 

de acessos, piso tátil, rampas de acesso, banheiros e mobiliários 

adaptados (cadeiras adaptadas) e rampas com piso antiderrapante. As 

portas e banheiros são adaptadas, com espaço suficiente para permitir 

o acesso de cadeiras de rodas, e barras de apoio nas paredes dos 

banheiros. A unidade possui lavabos e bebedouros na altura acessível 

aos usuários de cadeira de rodas, bem como banheiros familiares e 

fraldários. A Instituição busca eliminar as barreiras de locomoção, 

promovendo facilidade e segurança a todos que dela necessitem, ou 
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circulem dentro das dependências da IES. Além das adequações 

arquitetônicas citadas, há, também, rampas de acesso a todos os 

Blocos, mapas e gráficos táteis para pessoas cegas ou com baixa visão 

para facilitar a mobilidade. O campus possui vagas exclusivas para 

cadeirantes. 

 

A seguir, apresentam-se os procedimentos mais relevantes por categoria de deficiência 

e/ou de problemas específicos de aprendizagem para que se adote uma linguagem inclusiva nos 

espaços educacionais. Em relação a: 

 

1º) Deficiência Física (paralisia cerebral) 

• Permitir o uso de digitador (familiar, amigo ou colaborador da 

unidade) para o envio de mensagens e postagem nos tópicos dos 

fóruns de discussão, nas ferramentas de mensageria, bem como em 

outros recursos de interação entre colegas e tutores; 

• Disponibilizar as postagens de outros alunos na ferramenta 

“anotações” para o aluno com deficiência, ou outra ferramenta 

análoga, de modo a permitir uma organização mais acessível das 

informações; 

• Solicitar avaliação oral presencial na IES, caso o aluno tenha muita 

dificuldade na escrita e/ou no manuseio do equipamento (mouse e 

teclado) utilizado nas avaliações; 

• Permitir que, durante as aulas práticas realizadas em laboratórios, 

onde são utilizadas vidrarias, reagentes e altas temperaturas, o aluno, 

caso necessário, participe apenas como observador. Se houver 

necessidade de operação de instrumentos por parte do aluno, como 

tarefa inerente à formação, o professor da disciplina prática deverá 

solicitar réplicas de baixo risco (como plástico e soluções líquidas 

inertes, por exemplo) para que não haja prejuízo na formação do 

aluno; 

• Solicitar possíveis adaptações no material didático para atender 

necessidades individuais e, consequente, customização da forma de 

entrega desses materiais, se for o caso. 

 

2º) Deficiência Visual (Cegueira)  

• Solicitar o texto compatível com os softwares de leitura (DOS-VOX, 

JAWS, entre outros) para o material digital disponível na Sala de Aula 

Virtual;  

• Desenvolver material digital em HTML compatível com os softwares 

de leitura (DOS-VOX, JAWS, entre outros) com base nas diretrizes do 

W3C/WAI/WCAG/EMAG;  
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• Criar código semântico para interpretação do conteúdo por 

ferramentas de transcrição por áudio; 

• Permitir o uso de digitador (familiar, amigo ou colaborador do polo) 

para o envio de mensagens e postagem nos tópicos dos fóruns de 

discussão, nas ferramentas de mensageria, bem como em outros 

recursos de interação entre colegas e tutores; 

• Utilizar linguagem adequada para indicar com precisão, apoio 

presencial, o lugar exato, usando termos como: à sua frente, em cima 

etc., em vez de “ali”, “aqui”; 

• Viabilizar o acesso e garantir condições adequadas para o cão-guia, se 

for o caso; 

• Disponibilizar colaborador para reconhecimento físico da estrutura do 

polo (sala de tele transmissão, laboratório etc.); 

• Fazer uso da avaliação oral, caso necessário; 

• Combinar com o aluno a melhor forma de elaboração dos 

instrumentos de avaliação (prova oral, prova transcrita em braille ou 

com o auxílio de um ledor). 

 

3º) Deficiência Visual (Baixa Visão)  

• Solicitar mecanismo de ampliação de vídeo (tela cheia) para 

visualização de aulas em vídeo; 

• Possibilitar, através do player utilizado a ampliação de vídeos para 

visualização em tela cheia, além disso, o player contempla controle de 

velocidade de reprodução do vídeo;  

• Fazer uso da avaliação oral, caso necessário. 

  

4º) Deficiência Auditiva  

• Orientar todos os colaboradores e professores para evitar o impulso 

de se falar mais alto toda vez que se está diante de um aluno com 

deficiência auditiva; 

• Confirmar junto ao aluno as necessidades específicas em função do 

grau de deficiência auditiva apresentada (por exemplo, se o aluno usa 

aparelhos auditivos de amplificação);  

• Aceitar a carência de vocabulário e/ou organização sintática incomum 

como características das limitações de estrutura linguística desse 

público nos eventos em que haja necessidade de expressão escrita 

(mensagens, fóruns, avaliações etc.); 

• Estimular o aprendizado da língua portuguesa por meio de oficinas ou 

mentoria, principalmente na modalidade escrita, para uso do 

vocabulário pertinente à disciplina que está sendo ensinada e às 

necessidades de emprego formal da língua para a formação de nível 

superior; 
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• Permitir o uso de dicionários (de termos, de sinônimos, de regência 

etc.) durante a realização de avaliações, exceto os dicionários de 

cunho enciclopédico; 

• Adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico em detrimento da construção sintática e dos 

elementos gramaticais correlatos (como regência e concordância, por 

exemplo); 

• Providenciar um colaborador do polo para eventuais dúvidas e/ou 

necessidades especiais. 

  

5º) Deficiência Mental  

• Oferecer ao aluno abordagens de conteúdo de maneira mais ajustada 

às suas condições individuais, valendo-se, para tal fim, da biblioteca 

virtual, da central de mensagem da disciplina e outros recursos 

análogos; 

• Introduzir atividades complementares às previstas, de caráter 

formativo, para auxiliar o aluno nos processos de ensino e de 

aprendizagem e de nivelamento de lacunas curriculares oriundas da 

Educação Básica, na medida do possível; 

• Adaptar os critérios regulares de avaliação, caso seja necessário; 

• Aumentar o tempo de realização da prova para o aluno 

  

6º) Dislexia (distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração) 

• Oferecer atenção individualizada; 

• Permitir a realização de provas oralmente; 

• Aumentar o tempo de realização da prova para o aluno; 

• Incentivar o aluno a restaurar a autoconfiança, valorizando o que ele 

gosta e faz bem-feito; 

• Ressaltar os acertos, ainda que pequenos, e não enfatizar os erros; 

• Valorizar o esforço e o interesse do aluno; 

• Evitar o uso da expressão “tente se esforçar” ou outras semelhantes, 

pois o que ele faz é o que ele é capaz de fazer no momento; 

• Falar francamente sobre suas dificuldades sem, porém, fazê-lo sentir-

se incapaz, mas auxiliando-o a superá-las; 

• Respeitar o seu ritmo, especialmente devido aos problemas de 

processamento da informação e seus reflexos na linguagem; 

• Levar em conta as dificuldades específicas do aluno e as dificuldades 

da nossa língua quando corrigir atividades, exercícios ou questões 

discursivas; 

• Buscar compreender, junto ao aluno, as formas pelas quais ele possui 

mais facilidade para adquirir e reter informação (visual, texto, vídeo 
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etc.), e solicitar customização de conteúdo, se for o caso, para essa 

finalidade; 

• Fornecer “dicas” específicas de como o aluno pode aprender ou 

estudar a sua disciplina; 

• Esquematizar o conteúdo das aulas, para que ele possa entender os 

principais conceitos da matéria através de esquemas claros e 

didáticos. 

  

7º) TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) 

• Prestar atendimento individualizado a esse aluno; 

• Permitir avaliação oral; 

• Explicar o conteúdo mais de uma vez; 

• Permitir que a avaliação escrita seja realizada com tempo maior do 

que para os outros alunos; 

• Pedir que ele ouça a sua pergunta até o final, isto porque tem 

dificuldade de ouvir a pergunta toda; 

• Procurar entender a sua produção textual, uma vez que tem 

dificuldade em leitura e escrita; 

• Buscar meios que o levem a completar a tarefa solicitada, pois não é 

persistente. 

 

8º) Transtornos do Espectro Autista 

• utilizar estratégias para o acolhimento do aluno junto aos seus pares; 

• orientá-lo a sentar em local mais central entre os colegas, permitindo-

lhe a visualização dos colegas ao lado e à frente. 

• oferecer uma previsibilidade dos acontecimentos que ocorrerão 

durante a aula, porque a organização de todo o contexto torna-se uma 

referência para sua segurança interna, diminuindo assim o nível de 

angústia, ansiedade, frustração e distúrbios de comportamento; 

• realizar atividades em dupla ou em grupo; 

• respeitar o ritmo de seu envolvimento e execução das atividades em 

sala de aula; 

• valorizar suas possibilidades; 

• utilizar, dentro do possível, recursos visuais, porque esse aluno tem 

mais facilidade de compreensão visual; 

• o professor deve impor limites claros e firmes; 

• caso o aluno apresente alguma estereotipia (momentos repetitivos) 

ou ecolalia (repetição de palavras ou frases), o professor deve 

interromper a situação dirigindo a atenção dele para a atividade que 

estava desenvolvendo; 

• adaptar os critérios regulares de avaliação, caso seja necessário, 

aplicando prova oral ou com maior tempo de duração. 
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Esses procedimentos recomendados, citados acima, fazem parte do conjunto de ações 

necessárias à efetivação de uma Educação Inclusiva. 

  

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE  

 

O orçamento das instituições da Yduqs é gerido de acordo com as políticas e estratégias 

de administração acadêmicas, com vistas à eficácia na obtenção e utilização dos recursos 

financeiros necessários ao cumprimento das metas estabelecidas. 

 Por ser um grupo educacional de capital aberto, com ações negociadas na bolsa de 

valores, as metas e resultados financeiros da Yduqs são de domínio público. A Yduqs é um dos 

maiores grupos educacionais do Brasil, tendo tido uma receita líquida de quase 4 bilhões de 

reais em 2020, com um total de mais de 750 mil alunos. O capital social em 31 de dezembro de 

2020 era de 309.088.851 ações ordinárias.  

 No site, há uma área de Relação com Investidores (RI) na qual é possível consultar todos 

os documentos financeiros da companhia e de suas controladas: demonstrativos financeiros 

trimestrais e anuais, relatórios de auditores independentes, planilhas de apoio, apresentações 

de resultados, release de resultados, videoconferências de apresentação de resultados. 

A Deliberação CVM 550, de 17 de outubro de 2008, dispõe que as companhias abertas 

devem divulgar informações qualitativas e quantitativas sobre todos os seus instrumentos 

financeiros. 

A YDUQS Participações S.A. é uma sociedade anônima com sede localizada na Avenida 

Venezuela, 43, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, constituída por subscrição particular de 

ações em 31 de março de 2007, e atualmente listada no Novo Mercado. O Grupo possui trinta 

e oito empresas, incluindo a YDUQS Participações, sendo trinta e três mantenedoras de 

instituição de ensino superior, constituídas sob a forma de sociedades empresárias de 

responsabilidade limitada, e reúne uma Universidade, vinte e um Centros Universitários e 

cinquenta Faculdades, credenciadas e distribuídas em vinte e cinco estados do país e no Distrito 

Federal.  

Em reunião realizada em 11 de julho de 2019, o Conselho de Administração da YDUQS 

Participações S.A. deliberou a criação de nova marca para a Companhia, que passou a ser 

conhecida como YDUQS. A alteração da marca da holding possibilita uma melhor utilização de 

recursos em negócios já existentes, além da construção de posicionamentos diferentes por meio 

de novas marcas e o desenvolvimento de novas unidades de negócios. Na Assembleia Geral 

Extraordinária realizada em 24 de abril de 2020, foi aprovada a alteração da denominação social 

da Companhia de “Estácio Participações S.A.”, para “YDUQS Participações S.A.”, com a 

consequente alteração do art. 1.o, “caput”, do Estatuto Social. A marca Estácio permanecerá 

servindo as operações atuais no segmento de educação superior. As ações de emissão da 

Companhia passaram a ser negociadas na B3 sob novo código de negociação (“YDUQ3”) em 

substituição ao “ESTC3” e novo nome de pregão (“YDUQS PART”). Adicionalmente, os ADRs 
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negociados no mercado norte-americano passaram a ser negociados sob o código “YDUQY” em 

substituição ao “ECPCY”. 

Em 18 de outubro de 2019, a Companhia assinou o instrumento particular de compra e 

venda para adquirir a totalidade das quotas da Adtalem Brasil Holding S.A. (“Adtalem”) através 

de sua subsidiária direta Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. (“SESES”).  

No dia 13 de abril de 2020, foi expedida pelo Conselho de Administração e Defesa 

Econômica (“CADE”) certidão confirmando o trânsito em julgado da decisão que analisou e 

aprovou, sem restrições, para a aquisição e liquidou a operação no dia 24 de abril de 2020 pelo 

montante de R$ 2.206.497, desta forma os resultados da Companhia adquirida foram 

consolidados a partir de 01° de maio de 2020. 

Em 14 de novembro de 2019, a Companhia adquiriu a totalidade das quotas da 

Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda. (“UniToledo”), através de sua subsidiária direta 

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. (“SESES”), pelo montante de R$ 112.646, desta 

forma os resultados da Companhia adquirida foram consolidados a partir de 14 de novembro de 

2019. 

Em 04 de junho de 2020 a Companhia assinou instrumento particular de compra e venda 

para adquirir a totalidade das quotas da Athenas Grupo Educacional (“Grupo Athenas”) pelo 

valor de R$ 120.000, além disso a aquisição prevê cláusula de earn-out para os cursos de 

medicina em R$ 600 por vaga autorizada, totalizando um valor potencial de R$ 180.000, a serem 

pagos após 1a captação dos respectivos cursos. No dia 20 de julho de 2020, foi expedida pelo 

Conselho de Administração e Defesa Econômica (CADE) certidão confirmando o trânsito em 

julgado da decisão que analisou e aprovou, sem restrições, para a aquisição do Grupo Athenas, 

desta forma os resultados da Companhia adquirida foram consolidados a partir de 01° de agosto 

de 2020. 

As demonstrações financeiras (controladora e consolidado) são preparadas conforme as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro 

International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 

demonstrações financeiras (controladora e consolidado), e somente elas, as quais estão 

consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 

A Yduqs publica a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, 

requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis a companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. 

Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração é apresentada como informação 

suplementar. 

  

4.1.7 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Para cumprir com uma das suas finalidades, que é contribuir para o desenvolvimento 

econômico e melhora das condições de vida da população brasileira, em especial da comunidade 
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regional, a IES sabe que, para a qualidade dos serviços educacionais prestados, é preciso garantir 

a sua continuidade e sustentabilidade. Portanto, a Gestão Financeira da IES recebe uma atenção 

especial dos seus dirigentes.  

Para dar vazão aos compromissos financeiros atuais e aqueles assumidos para sustentar 

os investimentos previstos em seu PDI, em atendimento às suas políticas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, a IES deve contar com uma carteira de seus alunos (entre graduação e pós-graduação). 

As aplicações financeiras da IES poderão ser vistos no seu balanço patrimonial e demonstração 

de resultados. 

O orçamento global da IES deverá ser feito pelos dirigentes, ao final do segundo 

semestre de cada ano, contemplando os 5 anos seguintes. Ao mesmo tempo em que o 

orçamento anual seja desenvolvido, as ações para os próximos 5 anos serão planejadas e 

discutidas. A partir da visão do ano seguinte, será possível verificar a capacidade de 

investimentos dos anos posteriores. Os registros do orçamento serão obtidos por curso, ou seja, 

receitas e despesas previstas por cada unidade de negócio da IES. Dessa forma, durante a 

elaboração do orçamento, gestores e coordenadores participarão da atividade de 

planejamento. Isso visa propiciar a confecção de um documento que terá confiabilidade 

internamente e que, como participantes do processo, todas as equipes se sentem mobilizadas 

em fazer valer os números propostos no orçamento.  

Após a validação do orçamento anual pela Mantenedora, começa-se a importante 

atividade de acompanhamento. É com o devido rigor que os diversos setores devem fazer valer 

o orçamento previsto. Todo mês, será feita a comparação entre o previsto e o realizado, de 

forma que ajustes possam ser feitos ao longo do ano, tendo em vista cumprir com o objetivo 

traçado no orçamento original.  

Outro benefício obtido com a ferramenta do orçamento será a percepção de 

organização e competência que as instituições financeiras terão da Mantenedora da IES. Com 

uma amostra detalhada, os dirigentes e analistas das instituições bancárias poderão perceber a 

solidez da IES e que poderá cumprir com suas obrigações futuras.  

Os planos de investimentos serão baseados em metas estabelecidas pela IES para 5 

anos. É válido lembrar que, anualmente, as metas serão revisadas e, caso haja mudança no 

cenário, a revisão pode se dar em períodos mais curtos. Os valores de investimentos serão 

comparados com o fluxo financeiro previsto para o período de execução dos gastos. A partir da 

validação, ou seja, da confirmação que se pode obter crédito ou ter capital em caixa para 

cumprir com os compromissos financeiros do investimento, o projeto de investimento será 

colocado no orçamento anual e passará a ser operacionalizado.  

Com esses procedimentos, a IES poderá fazer frente aos investimentos necessários: a 

ampliação dos investimentos no Ensino – implantação de novos cursos e projetos previstos no 

PDI, capacitação docente, bibliotecas e laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e expansão 

da sua infraestrutura física e tecnológica. 

A IES terá disponíveis verbas, programadas em orçamento, para atender 

especificamente às atividades de ensino, os investimentos previstos com mobiliário, 

equipamentos de laboratórios e de segurança e sistemas. 

Considera-se que o planejamento financeiro é um dos pilares da Gestão Institucional. A 

IES, por ser subsidiária de uma controladora de capital aberto, tem, além da finalidade de 
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transformar a sociedade através da educação, um compromisso financeiro com seus 

investidores e uma preocupação de divulgar de modo transparente a saúde financeira, fruto da 

competência dos gestores. A IES tem preocupação em desenvolver um crescimento orgânico, 

capaz de gerar novos postos de trabalho e levar às comunidades não atendidas o acesso à 

Educação. 

O planejamento financeiro deverá ter etapas de criação e revisão ao longo de um ciclo 

cronológico. A priori, servem de entradas as necessidades levantadas para o exercício seguinte 

pelos órgãos e pesquisas de satisfação, além das exigências naturais decorrentes da evolução e 

renovação dos cursos. As estimativas de custos com bens, serviços, consumíveis e pessoas 

devem ser detalhadamente realizadas e pré-justificadas no trimestre anterior ao ano de sua 

execução. Uma vez somados os custos e despesas do ano seguinte, será inserida na pivot 

financeira a expectativa de retorno sobre o investimento dos acionistas, sendo por 

consequência revelada a meta de receita financeira do exercício. Operacionalmente os números 

monetários serão traduzidos em volume de corpo discente por curso, sendo bem claro o alvo 

comercial a ser alcançado. 

Encerrado o período de vestibular/captação de alunos, serão monitorados (e revistos, 

se necessário) os valores de CAPEX (investimento/ativo imobilizado) e OPEX (despesas 

operacionais), podendo haver uma redistribuição de disponibilidade de valores para fins de 

controle de fluxo de caixa. O importante para a IES é que as alterações não comprometam a 

sequência lógica das atividades acadêmicas e nem negligenciem o planejamento acadêmico e a 

formação do corpo discente. 

No final de cada trimestre serão elaborados relatórios de acesso livre ao público das 

principais demonstrações financeiras e da situação patrimonial da IES, bem como serão 

comunicados, para a comunidade interna e externa, os comentários da alta gestão sobre os 

caminhos a serem seguidos pela IES diante da performance ocorrida. No segundo semestre, 

deverá ser comum propor desafios de aceleração de resultado financeiro aos gestores 

financeiros para que as metas sejam alcançadas, com folga de tempo e sem pressões. 

Estimulando o atingimento de metas financeiras e equilíbrio com as metas acadêmicas, 

haverá recompensas para os gestores que alcançarem harmonicamente e satisfatoriamente os 

indicadores financeiros e operacionais, de maneira que, embora possam em determinado 

momento do ano serem conflitantes, estabeleçam um ponto ótimo de forças e interesses. 

Mensalmente, serão cobradas justificativas operacionais e planos de adequação para os 

indicadores que não representam situação parcial positiva. 

Ao lado desta agenda financeira, haverá uma rotina de controle de inadimplência, 

abandono e evasão para que os orçamentos e compromissos sejam cumpridos e honrados. 

Colaboradores administrativos contatam discentes faltosos em disciplinas e inadimplentes, 

antes que a sua não presença comprometa os estudos, no semestre letivo. Os casos de 

inadimplência serão renegociados, os casos de abandono por desemprego são encaminhados 

ao ESTÁCIO CARREIRAS, para possível recolocação, e os alunos que desistirem por motivos 

pessoais serão orientados a realizar a oficialização para que não incorram juros desnecessários, 

visando à medição e ao gerenciamento desta saída de caixa da IES. 

Anualmente, os procedimentos de auditoria financeira são realizados, publicados e 

discutidos. A título de exemplo, cabe citar:  
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I. testes dos controles internos relevantes implementados pela administração 

que suportam os processos de reconhecimento de receita, incluindo, dentre 

outros, controles operacionais para o cadastramento de alunos, processo de 

contratação, ativação, renegociação de recebíveis, reativação e renovação de 

matrículas;  

II. inspeção de documentos que evidenciam as transações de receitas com 

alunos, em bases amostrais, incluindo: a) contratos de serviços firmados pelos 

alunos; b) documentações exigidas nas políticas da Companhia para 

cadastramento do aluno; c) comprovantes de liquidação de boletos de 

matrícula, mensalidades e acordos; e d) relatórios de frequência de alunos;  

III. seleção com base em amostras de mensalidades provenientes de alunos FIES 

e confirmação da comprovação da adesão do aluno ao programa de 

financiamento;  

IV. verificação se os valores correspondentes a essas receitas foram registrados 

no período adequado, tendo em vista a confirmação e aprovação do 

financiamento pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE);  

V. seleção com base em amostras de mensalidades provenientes de alunos que 

são elegíveis ao PROUNI e confirmação da comprovação de adesão do aluno 

ao Programa de Universidade para Todos;  

VI. confirmação se os valores correspondentes a essas receitas foram registrados 

no período adequado;  

VII. testes de liquidação subsequente para os valores de mensalidade faturados;  

VIII. verificação da conciliação das bases de contas a receber de alunos com os 

registros contábeis; e  

IX. seleção com base em amostras de descontos concedidos via decreto leis e 

confirmação da aplicação correta dos descontos nos boletos conforme cada 

jurisdição. 

Os resultados são amplamente divulgados e discutidos, servindo de subsídio para o 

estabelecimento de critérios e premissas orçamentárias que assegurem a sustentabilidade 

financeira das IES do grupo, estando disponíveis ao público no site, na área de Relação com 

Investidores. 

Assim, o orçamento está consistente com as políticas de ensino, extensão e pesquisa, 

contemplando as estratégias de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de recursos. 

O monitoramento e acompanhamento dos resultados financeiros são regularmente 

apresentados e discutidos com a comunidade externa e interna a cada trimestre, com ampla 

participação. As metas são objetivas e mensuráveis, com indicadores de desempenho 

institucionalizados, os quais permeiam todas as IES do grupo.  

Adicionalmente, na IES, o orçamento considera particularidades referentes às análises 

dos relatórios de avaliação interna das instituições da Yduqs, as quais participam e acompanham 

as instâncias gestoras e acadêmicas. 
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4.1.8 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: RELAÇÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

A IES conta com substancial apoio de sua mantenedora, parte integrante da Yduqs, para 

o provimento de recursos financeiros e condições de trabalho para as equipes acadêmicas. Em 

termos processuais, a IES possui uma gestão ágil e moderna, com todos os seus recursos 

financeiros (receitas e custos) controlados de forma eficiente e transparente, dentro dos mais 

modernos padrões financeiros e contábeis nacionais e internacionais, conforme é exigido de 

uma organização de capital aberto. Assim, os gestores da IES têm acesso integral aos dados 

financeiros da IES e seus cursos, por meio de ferramentas integradas de gestão, seguindo 

padrões internacionais de governança e boas práticas financeiras.  

Dessa forma, durante a elaboração do orçamento, gestores e coordenadores 

participarão da atividade de planejamento. Isso propiciará a confecção de um orçamento que 

terá confiabilidade internamente e que, como participantes do processo, todas as equipes se 

sentem mobilizadas em fazer valer os números propostos no orçamento.  

Após a validação do orçamento anual pela Mantenedora e pelos gestores 

administrativos financeiros, começa-se a importante atividade de acompanhamento. É com o 

devido rigor que os diversos setores deverão fazer valer o orçamento previsto. Todo mês, será 

feita a comparação entre o previsto e o realizado, de forma que ajustes possam ser feitos ao 

longo do ano, tendo em vista cumprir com o objetivo traçado no orçamento original.  

Dessa forma, a IES mantém sua sustentabilidade e continuidade e propõe sua expansão 

proposta em seu PDI.  Com o amadurecimento das ferramentas de controle, percebe-se que 

gestores institucionais passam a manusear de forma mais natural o orçamento. Atualmente, o 

orçamento previsto tem se aproximado bastante dos gastos e receitas realizados.  

Os serviços ofertados pela IES terão seus valores estabelecidos também com a 

participação da comunidade discente que é solicitada a participar, com a sua opinião, através 

do Questionário Sociocultural, aplicado anualmente, como forma de a IES conhecer melhor seu 

público alvo e poder  adequar, com mais precisão, os valores dos serviços e atividades ofertados, 

ao seu perfil.   

A participação discente nos órgãos colegiados – CPA, Colegiados de Cursos e CONSEPE 

– também permitirá a participação dos alunos para o alinhamento de valores aplicados aos 

serviços ofertados pela IES. 

Dessa forma, entendemos que dispomos de ciência, participação e acompanhamento 

das instâncias gestoras e acadêmicas (estas, capacitadas para a gestão de recursos), orientando 

a tomada de decisões internas. 

Assim, a sustentabilidade financeira é assegurada pela política de gestão administrativo-

financeira, apoiada em normas de governança e modernos sistemas integrados de gestão, do 

tipo ERP - Enterprise Resource Planning, dentre eles o SAP. Todas as despesas são rigorosamente 

planejadas em peças orçamentárias anuais, com acompanhamento mensal das contas de 

despesas correntes (OPEX – Operational Expenses), bem como as de capital e investimento 

(CAPEX – Capital Expenditure). 

Dessa forma, a IES possui sólida geração de caixa, contando com valores que suportam 

de forma excelente os investimentos em qualidade acadêmica necessários à consecução de seus 
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objetivos e metas. A saúde financeira da IES, demonstrada pelos números a seguir, evidencia 

consistência e compatibilidade entre os cursos oferecidos e os recursos financeiros disponíveis. 

 

Demonstrativo Financeiro 2020 
RECEITAS 

Anuidade / Mensalidade(+) 
 R$                         

36.315.069,79  

Bolsas(-) 
-R$                           

5.094.942,56  

Diversos(+) 
 R$                               

193.576,00  

Financiamentos(+) 
 R$                                                 

-    

Inadimplência(-) 
-R$                           

2.762.907,57  

Serviços(+) 
 R$                                                 

-    

Taxas(+) 
 R$                                                 

-    

DESPESAS 

Acervo Bibliográfico(-) 
-R$                                 

75.772,47  

Aluguel(-) 
-R$                           

2.045.579,59  

Despesas Administrativas(-) 
-R$                                 

39.528,71  

Encargos(-)   

Equipamentos(-)   

Eventos(-) 
-R$                                   

5.000,00  

Investimento (compra de imóvel) (-) 
 R$                                                 

-    

Manutenção(-) 
-R$                               

139.587,41  

Mobiliário(-) 
-R$                               

195.859,57  

Pagamento Pessoal Administrativo(-) 
-R$                               

696.193,98  

Pagamento Professores(-) 
-R$                           

3.532.423,65  

Pesquisa e Extensão(-)   

Treinamento(-) 
 R$                                                 

-    

   

Totalização  2020  
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RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 
 R$                    

28.650.795,66  
-R$                              

6.729.945,38  
 R$                         

21.920.850,28  
 

 Demonstrativo Financeiro 2022 

 RECEITAS 

 
Anuidade / Mensalidade(+) 

 R$                         
91.983.873,18  

 
Bolsas(-) 

-R$                           
6.016.657,43  

 Diversos(+)   

 Financiamentos(+)   

 
Inadimplência(-) 

-R$                           
3.862.098,59  

 Serviços(+)   

 Taxas(+)   

 DESPESAS 

 
Acervo Bibliográfico(-)   

 
Aluguel(-) 

-R$                           
4.596.113,00  

 
Despesas Administrativas(-) 

-R$                               
120.873,44  

 Encargos(-)   

 
Equipamentos(-) 

-R$                                 
66.842,00  

 
Eventos(-) 

-R$                                 
25.000,00  

 Investimento (compra de imóvel) (-)   

 
Manutenção(-) 

-R$                               
130.351,05  

 
Mobiliário(-) 

-R$                               
255.343,17  

 
Pagamento Pessoal Administrativo(-) 

-R$                           
1.087.122,41  

 
Pagamento Professores(-) 

-R$                         
11.126.688,23  

 Pesquisa e Extensão(-)   

 Treinamento(-)   

    

 Totalização  2022  
 RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 

 

 R$                    
82.105.117,16  

-R$                            
17.408.333,30  

 R$                         
64.696.783,86  
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Demonstrativo Financeiro 2023 
RECEITAS 

Anuidade / Mensalidade(+) 
 R$                       

114.794.887,31  

Bolsas(-) 
-R$                           

9.617.519,27  

Diversos(+) 
 R$                               

203.808,73  

Financiamentos(+) 
 R$                                                 

-    

Inadimplência(-) 
-R$                           

5.861.632,90  

Serviços(+) 
 R$                                                 

-    

Taxas(+) 
 R$                                                 

-    

DESPESAS 

Acervo Bibliográfico(-) 
-R$                               

203.435,39  

Aluguel(-) 
-R$                           

7.420.090,64  

Despesas Administrativas(-) 
-R$                               

133.583,47  

Encargos(-) 
 R$                                                 

-    

Equipamentos(-) 
-R$                                 

27.806,03  

Eventos(-) 
-R$                                 

28.555,54  

Investimento (compra de imóvel) (-) 
 R$                                                 

-    

Manutenção(-) 
-R$                               

288.045,15  

Mobiliário(-) 
-R$                               

581.724,00  

Pagamento Pessoal Administrativo(-) 
-R$                           

1.765.935,07  

Pagamento Professores(-) 
-R$                         

12.559.403,51  

Pesquisa e Extensão(-) 
 R$                                                 

-    

Treinamento(-) 
 R$                                                 

-    

   

Totalização  2023  
RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 
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 R$                    
99.519.543,87  

-R$                            
23.008.578,81  

 R$                         
76.510.965,06  

 

Demonstrativo Financeiro 2024 
RECEITAS 

Anuidade / Mensalidade(+) 
 R$                       

137.605.901,43  

Bolsas(-) 
-R$                         

11.528.626,75  

Diversos(+) 
 R$                               

244.307,78  

Financiamentos(+) 
 R$                                                 

-    

Inadimplência(-) 
-R$                           

7.026.404,21  

Serviços(+) 
 R$                                                 

-    

Taxas(+) 
 R$                                                 

-    

DESPESAS 

Acervo Bibliográfico(-) 
-R$                               

243.860,25  

Aluguel(-) 
-R$                           

8.162.099,70  

Despesas Administrativas(-) 
-R$                               

160.127,99  

Encargos(-) 
 R$                                                 

-    

Equipamentos(-) 
-R$                                 

33.331,40  

Eventos(-) 
-R$                                 

34.229,84  

Investimento (compra de imóvel) (-) 
 R$                                                 

-    

Manutenção(-) 
-R$                               

345.282,91  

Mobiliário(-) 
-R$                               

970.000,00  

Pagamento Pessoal Administrativo(-) 
-R$                           

2.116.845,91  

Pagamento Professores(-) 
-R$                         

15.055.095,94  

Pesquisa e Extensão(-) 
 R$                                                 

-    

Treinamento(-) 
 R$                                                 

-    
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Totalização  2024  
RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 

 R$                  
119.295.178,26  

-R$                            
27.120.873,94  

 R$                         
92.174.304,32  

 

Totalização Geral 

   

ANO RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 

2020  R$         28.650.795,66  -R$                       6.729.945,38   R$              21.920.850,28  

2021  R$         54.589.126,94  -R$                    12.220.070,65   R$              42.369.056,29  

2022  R$         82.105.117,16  -R$                    17.408.333,30   R$              64.696.783,86  

2023  R$         99.519.543,87  -R$                    23.008.578,81   R$              76.510.965,06  

2024  R$       119.295.178,26  -R$                    27.120.873,94   R$              92.174.304,32  

 

 

5 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Avaliação Institucional é um instrumento de melhoria e retroalimentação do 

planejamento educacional. Para que a instituição efetive um diagnóstico da sua realidade, é 

fundamental um planejamento e projeto de avaliação institucional consistente que revele 

potencialidades e desafios que precisam ser consolidados e/ou trabalhados. O planejamento da 

avaliação institucional está registrado em documentos próprios. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO/MODELO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O projeto de avaliação institucional compreende a definição de objetivos, estratégias, 

metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas, podendo ser desdobrado em três 

etapas: planejamento, desenvolvimento e consolidação/divulgação. 

 O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, deve levar em conta as 

características da instituição, seu porte e a existência de experiências avaliativas anteriores, 

como: avaliação externa e avaliação interna, incluindo a autoavaliação.  

O desenvolvimento consiste na concretização das atividades planejadas, a construção 

de instrumentos para coleta de dados: a definição da metodologia de análise e interpretação 

dos dados; entre outros.  
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A consolidação refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final. O relatório 

final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de discussão, de análise e 

interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de autoavaliação. É importante 

que ele seja capaz de incorporar, quando estiverem disponíveis, os resultados da avaliação de 

cursos e de desempenho dos estudantes. Os destinatários do relatório são os membros da 

comunidade acadêmica, os avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade 

de leitores, são fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e 

interpretativo dos resultados obtidos, apresentando sugestões para ações de natureza 

administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem implementadas. 

São Objetivos da Autoavaliação Institucional: 

a) Objetivo Geral 

Desenvolver e conciliar o Programa de Autoavaliação Institucional como uma mediação 

capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões política, acadêmica e administrativa, para o 

autoconhecimento institucional e o aprimoramento da qualidade da gestão, do ensino de 

Graduação e de Pós-graduação e das atividades de Pesquisa e Extensão. 

b) Objetivos Específicos 

• Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade 

acadêmica para a necessidade da autocrítica e revisão das ações 

projetadas; 

• Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

• Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES; 

• Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez 

dimensões previstas em lei; 

• Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a 

reformulação do Projeto Institucional; 

• Fortalecer o compromisso social da Instituição; 

• Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus 

diversos níveis. 

A Instituição entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das 

práticas acadêmico-administrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de 

informações capazes de favorecer a definição de estratégias, de ações e de programas visando 

à melhoria do processo ensino-aprendizagem, a efetividade institucional e a prestação de contas 

à sociedade. 

O processo de avaliação deve ser o apoio da proposta institucional, desenvolvida pela 

Estácio Juazeiro, buscando atender a uma tripla exigência contemporânea: 

1. Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; 

2. Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária; 

3. Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

 

Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e 

prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este contraponto 
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entre o pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação. É com base nesse referencial que a 

IES elabora seu Projeto de Autoavaliação Institucional, ferramenta esta que, aliada ao PDI – 

Projeto de Desenvolvimento Institucional, constitui-se no alicerce que fundamenta a sua gestão, 

na medida em que serve como: (a) indicador de eficácia da configuração institucional adotada; 

(b) balizadora nas declarações da missão da IES; e (c) da relação contida entre a concepção de 

educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 

Enquanto Instituição de Ensino Superior que visa à excelência acadêmica, a Estácio 

Juazeiro compreende que a avaliação institucional possibilita uma visão integrada das ações 

desenvolvidas pelos diferentes setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo entre os 

setores e agentes envolvidos no processo, de forma que as demandas sejam identificadas, 

encaminhadas e atendidas em conformidade com o planejamento institucional. 

 

EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL A PARTIR DOS PROCESSOS DE 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O Relato Institucional (RI) é um documento elaborado de acordo com a Nota Técnica nº 

14 de 2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC e Nota Técnica nº 062 de 2014 do INEP/DAES/ 

CONAES, que tem como objetivo evidenciar como os processos de planejamento, gestão e 

avaliação institucional se desenvolveram a partir das avaliações externas e internas, e a 

interação entre o planejamento institucional, suas atividades acadêmicas, progressos e 

resultados.  

O RI é uma inovação do instrumento de Avaliação Institucional que focaliza os processos 

de gestão da IES, como um todo, assim como o Relatório da CPA também focaliza as ações 

desenvolvidas pela IES como um todo, sem deixar de considerar os processos dos cursos que a 

constituem. 

Para tanto, o RI analisa e sintetiza:  

● Histórico da IES;  

● Relato avaliativo do PDI;  

● Resultados dos processos avaliativos internos e externos; e  

● Planejamento de ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados 

de avaliações pregressas e como essas influenciaram ou modificaram o processo 

de gestão da IES, evidenciando a evolução institucional e demonstrando ser o 

mesmo, efetivamente, apropriado pelos: gestores; docentes; colaboradores e 

discentes. 

 

PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A autoavaliação institucional deve ser entendida como um processo mediante o qual a 

IES, com a participação de toda a comunidade acadêmica e de todos os seus segmentos, se 
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analisa internamente, objetivando verificar o que realmente é e como deseja ser, considerando 

o que faz, o modo como se organiza e atua. 

O processo de autoavaliação institucional existente atende às necessidades 

institucionais, como instrumento de gestão e de ação acadêmico-administrativa de melhoria 

institucional, devendo todos os componentes da comunidade acadêmica se apropriar 

devidamente de seus resultados. 

A avaliação interna, componente da autoavaliação institucional da IES, ocorre 

semestralmente por meio de: 

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações 

Acadêmicas – SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. 

Os questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-

administrativo. 

- Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (Gestão, Acadêmico, 

Financeiro, Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso do ano letivo, e que busca 

informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-las com o que está previsto no 

PDI. 

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos professores e à 

IES, através do processo de Avaliação Interna - o cálculo do ISA é constituído pela média simples 

dos dois eixos: média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela 

instituição/campus (MC). Portanto, ISA = (MP + MC) / 2. 

- Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do 

corpo social da IES. Com o resultado dessa Pesquisa, é possível traçar ações de desenvolvimento 

tanto para a IES quanto para os funcionários. Os benefícios que podem ser obtidos são: aumento 

da produtividade, redução da rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho. 

- Questionário para o Corpo Técnico Administrativo - questionário específico para o 

Corpo Técnico-administrativo, aplicado, anualmente, a partir de 2016. Ressalta-se que esse 

segmento da IES já participava da avaliação Institucional, através da Pesquisa de Clima 

Organizacional. À essa Pesquisa, somou-se o referido questionário específico. 

- NPS – Net Promoter Score - métrica que serve para mensurar a satisfação e a fidelidade 

de um cliente com qualquer empresa, marca, produto ou serviço. 

Os resultados da avaliação interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação 

de Cursos e Direção, para identificação das potencialidades e fragilidades da IES. O principal 

objetivo dessas análises é a busca por oportunidades de melhoria e crescimento da percepção 

de qualidade dos serviços prestados pela IES.  

Ressalta-se ainda que, anualmente, a IES aplica o Questionário Sociocultural ao seu 

corpo discente como forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades 

ao seu perfil. 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos 

objetivos e manteve-se vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem 

alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 

As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e 

externa, no ISA e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas para que ações sejam 
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fomentadas, com vistas à regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas 

das avaliações. 

Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, é realizado um estudo através 

de ferramentas estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade. São elaborados 

planos de ação com metas e prazos, visando eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação 

apontados no Relatório da Avaliação Institucional, como as ações já elencadas acima. 

A Avaliação Institucional deve ser um processo contínuo por meio do qual uma 

instituição construa conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar 

maior relevância social. Para tanto, deve sistematizar informações, analisar coletivamente os 

significados de suas realizações, identificar pontos fracos, bem como as potencialidades, e 

estabelecer estratégias de superação de problemas, através da elaboração de planos de ação. 

    

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

ACADÊMICA 

 

A Autoavaliação institucional é conduzida pela CPA que possui regulamento próprio e, 

conforme regimento geral da IES e a legislação vigente, autonomia em sua operação. 

O processo de autoavaliação ocorre com participação da sociedade civil organizada e de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica, com uma composição equilibrada (a 

composição não privilegia a maioria absoluta de um deles), com abrangência de instrumentos 

de coleta e índice de participação crescente. 

No regulamento da CPA da IES, a composição quantitativa de seus componentes 

respeita a distribuição equilibrada dos representantes da comunidade acadêmica: docentes, 

discentes e técnico-administrativos e da sociedade civil organizada. 

A Comissão Própria de Avaliação da Estácio Juazeiro é constituída pelos seguintes 

segmentos representativos da instituição: 

I. 03 representante(s) do corpo docente; 

II. 02 representante(s) do corpo discente; 

III. 02 representante(s) do corpo técnico-administrativo; 

IV. 02 representante(s) da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício 

com a Instituição. 

Destes, um membro é eleito, pelos seus pares, como Coordenador da Comissão e 

nomeado através de portaria da Direção Geral da IES. Essa composição equilibrada possibilita 

que as visões e percepções dos diferentes segmentos representados na Comissão sejam 

contempladas no diagnóstico e análise das práticas da IES. 

A composição de forma equilibrada da CPA visa assegurar a participação de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, com atuação autônoma 

com relação aos Conselhos Superiores e demais órgãos da IES. 

A sistematização das atividades da Comissão Própria de Avaliação - CPA está pautada 

em reuniões periódicas com os seus membros, onde são discutidos fatos do cotidiano da IES, 

ações de avaliação institucional e sugestões de melhoria. A implantação do processo de 
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autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao desenvolvimento do PDI, ao desenvolvimento 

dos PPC, ao Programa de Avaliação Acadêmica e à realidade dos cursos, constatadas pelas 

informações provenientes das avaliações externas. Os relatos da Ouvidoria também contribuem 

para compor o diagnóstico institucional. 

Os instrumentos de coleta são elaborados e validados, de forma deliberativa, pelo 

plenário da CPA. Sua implementação é acompanhada pela CPA que trata dos dados coletados e 

divulga seus resultados para serem apropriados por todos os atores envolvidos. Todo o processo 

busca, sempre, a participação ativa e crescente do público-alvo, objeto da avaliação. 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÕES EXTERNAS: ANÁLISE E 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A CPA conduz todo o processo de apropriação dos dados da autoavaliação institucional, 

enquanto indicadores de qualidade, e das avaliações externas, enquanto, conceitos de 

qualidade, tratando, analisando e gerando informações analíticas que são divulgadas e 

apropriados por toda a comunidade acadêmica. 

Os resultados analíticos, em nível adequado de detalhes, das avaliações internas e 

externas, são amplamente divulgados e apropriados e utilizados por todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, conforme a seguir: 

a) Análise dos resultados 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA da Estácio Juazeiro 

realiza a análise dos dados da autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas 

perspectivas institucionais, por curso, bem como na percepção do docente e discente. Ao 

finalizar os relatórios com dados originados dos instrumentos aplicados internamente 

(questionários eletrônicos, resultados do ISA e da Pesquisa de Clima Organizacional e relatos da 

Ouvidoria) e dos relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta aos gestores os resultados 

consolidados, propondo ações de melhoria e participando diretamente da elaboração das ações 

a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas, incluindo o ENADE) subsidiam 

as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações 

de melhoria, como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e 

oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as informações 

são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os Gestores, é feita uma reflexão com 

os docentes (pelos Coordenadores) e com os demais colaboradores (pelos Gestores) sobre a 

realidade encontrada e, então, definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas 

e maximizar as potencialidades. 

A CPA elabora pareceres sobre os resultados avaliativos relacionados às 10 dimensões 

/5 Eixos do SINAES e, com base neles, propõe recomendações sobre a necessidade de melhorias 

para todos os setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das potencialidades 

institucionais. As oportunidades de melhorias e os pontos fortes identificados no processo de 

avaliação contribuem para a definição das estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados 
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avaliativos contribuem para a avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas 

implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das 

estratégias desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser 

definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada 

ciclo de autoavaliação, elabora documentação com informações relacionadas a esse processo 

(resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fragilidades e evolução dos indicadores 

institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com respectivos 

docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, as estratégias e 

planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES como um 

todo para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de 

efetivar e garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade. 

b) Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 

Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA 

convocam reuniões setoriais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas 

produzidas pelos instrumentos de investigação possam ser apreciadas, analisadas e discutidas 

com cada participante do processo. A comunidade acadêmica toma conhecimento dos 

resultados por meio de relatórios produzidos e postados nos principais murais da IES e dos 

Boletins trimestrais elaborados e produzidos pela CPA. 

Adicionalmente, a CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação 

Institucional aos gestores, bem como na Biblioteca e Sala dos Professores e ainda o resumo do 

Documento, no site da IES, em atendimento à legislação. Também, as informações são 

apresentadas, pela CPA, nas reuniões para gestores, coordenadores, docentes, colaboradores e 

líderes de turmas. 

5.1.1 POLÍTICA DE PROMOÇÃO AO ENADE E CPC 

 

Como indicadores de qualidade, na legislação vigente, podemos identificar três 

indicadores referentes a cursos da IES: ENADE, IDD e CPC. A Faculdade Estácio de Juazeiro ainda 

não participou de nenhum ciclo avaliativo. 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) busca verificar o 

desempenho do estudante em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares do curso, além de avaliar as habilidades e competências básicas vinculadas à 

formação cidadã. O Exame também traça o perfil socioeconômico dos estudantes, bem como 

registra a opinião dos alunos a respeito do ambiente acadêmico, das condições de ensino e dos 

procedimentos didáticos pedagógicos.  

A IES atua de forma preventiva na sensibilização de seu alunado com vistas à 

participação responsável no ENADE, através de palestras, fóruns e outras formas de 

comunicação e interação com seus alunos.  

Para dinamizar de forma constante, cumulativa e contínua as informações produzidas 

pelos relatórios do ENADE, o NDE e Colegiado de cada curso da IES analisam os resultados da 

avaliação dos alunos com o objetivo de identificar as fragilidades e construir estratégias que as 
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minimizem ou as eliminem. Dentre elas, podemos destacar o aprimoramento do projeto 

pedagógico do curso.  

O Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) é um 

indicador de qualidade que busca mensurar o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento 

dos estudantes concluintes, considerando seus desempenhos no ENADE e no Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem). 

Conforme normas do INEP, os resultados do ENADE e do IDD, juntamente com a 

tabulação dos questionários respondidos pelos alunos participantes do ENADE, e com as 

informações do censo da educação superior respondido pela IES, obtém-se o conceito 

preliminar de curso - CPC.  

O CPC é um indicador considerado para liberar ou não visitas de avaliações para atos de 

renovação de reconhecimento de cursos da IES.   

Outro indicador de qualidade, com origem no ENADE, mas com visão de instituição, é o 

IGC – Índice Geral de Cursos.    

As informações referentes ao ENADE, ao IDD, CPC e IGC são tratadas e disponibilizadas 

pela CPA aos setores operacionais e de gestão, tanto em nível de curso quanto em nível de IES, 

sendo devidamente consideradas e apropriadas por todas as instâncias envolvidas, com o 

acompanhamento da CPA. 

São políticas institucionais para o ENADE, IDD e CPC: 

● Verificar o desempenho do estudante em relação aos conteúdos programáticos 

previstos nas diretrizes curriculares do curso, além de avaliar as habilidades e 

competências básicas vinculadas à formação cidadã; 

● Traçar o perfil socioeconômico dos estudantes, bem como registrar a opinião 

dos alunos a respeito do ambiente acadêmico, das condições de ensino e dos 

procedimentos didáticos pedagógicos.  

● Compreender o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e 

Esperado (IDD) como um indicador de qualidade que busca mensurar o valor 

agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, 

considerando seus desempenhos no ENADE (Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes) e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio); 

● Ver o CPC (Conceito Preliminar de Curso) e o IGC (Índice Geral de Cursos) como 

indicadores de qualidade oriundos das pontuações obtidas no ENADE e no IDD 

e da avaliação institucional; 

● Conferir à CPA (Comissão Própria de Avaliação) a responsabilidade de analisar o 

resultado das avaliações (ENADE, IDD, CPC, IGC) e disponibilizá-lo aos setores 

operacionais e de gestão, tanto em nível de curso quanto em nível de IES, sendo 

devidamente considerado e apropriado por todas as instâncias envolvidas; 

● Responsabilizar a gestão do curso no sentido de considerar a autoavaliação 

institucional e o resultado das avaliações externas como insumos para 

aprimoramento contínuo de planejamento do curso. 

Em termos de qualificação/promoção para o IGC, ENADE, CPC, a IES deverá considerar: 

● Atingir o grau de qualidade máxima dos cursos por meio da seleção de recursos 

humanos e/ ou materiais e posterior contratação e aquisição; 
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● Buscar a excelência dos projetos pedagógicos de curso; 

● Estimular permanentemente docentes e discentes para o alcance de maior 

desempenho nos processos de ensino-aprendizagem; 

● Promover atualizações constantes em termos pedagógicos e de conhecimentos 

científicos para os docentes; 

● Oportunizar situações que ensejem desenvolvimento pessoal, social e cultural 

de todos os docentes e discentes; 

● Mobilizar docentes e discentes quando das avaliações externas; 

● Criar condições para os gestores e a comunidade acadêmica responderem às 

exigências dos momentos de avaliação com adequação e propriedade, 

utilizando-se de sua competência para atingir avaliações mais altas. 

5.1.2 AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Para avaliar todos os objetivos e metas projetados no PDI e PPC, em cada instituição de 

Ensino Superior, o SINAES estabeleceu a avaliação de ensino superior por meio da Avaliação 

externa. 

A Avaliação Externa é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Essa avaliação possui diferentes avaliações: o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); as Avaliações de cursos de graduação nas 

modalidades presencial e a distância, realizadas in loco por comissões de avaliação do INEP; e 

os Indicadores de Qualidade da Educação Superior, de cunho quantitativo, que envolvem os 

resultados do ENADE e outros dados das bases oficiais do Governo Federal, como o Censo do 

Ensino Superior. 

O INEP publica, a cada ano, em portaria específica os cursos que irão participar do 

ENADE. As provas são elaboradas com base nas DCN, no Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

de Tecnologia e nas normas e regulamentações do exercício profissional previsto para os 

egressos dos cursos.  

Atualmente são estudantes habilitados para serem inscritos no ENADE, por seus 

coordenadores, aqueles ingressantes matriculados nos cursos que possuam de 0 a 25% da carga 

horária mínima para integralização do seu curso, até o prazo final de retificação de inscrições 

definido no cronograma do ENADE. E são habilitados os Concluintes dos cursos de bacharelados 

que possuam pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo do seu curso e que não irá 

colar grau até a data final de retificação de inscrições ou com previsão de conclusão de curso 

até o final do primeiro semestre do ano subsequente à realização do ENADE. E estudantes 

concluintes de Cursos Tecnológicos que tenham integralizados no mínimo 75% da carga horária 

mínima do currículo do curso e que não irão colar grau até o último dia de retificação de 

inscrições ou previsão de término de curso até dezembro do ano em que é realizado o ENADE 

do seu curso. 

O aluno concluinte do curso, que está participando da avaliação, tem como 

instrumentos obrigatórios para integralização do curso a participação na prova do ENADE e o 

preenchimento do questionário do estudante, disponibilizado no site do INEP. São considerados 
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regulares e aptos para Colar Grau os alunos que realizaram a prova e preencheram o 

questionário. Na ausência de participação do concluinte em um desses processos, o INEP 

regulariza a situação do aluno, mediante as regras definidas em Edital/ Portaria publicada pelo 

MEC/INEP. Só é permitida a conclusão do curso e colação de grau, mediante a regularidade no 

ENADE. De acordo com a lei do SINAES, no seu Art. 5º, § 5º, o Histórico escolar do estudante 

deverá conter o registro da regularidade junto ao ENADE. 

Atualmente há três procedimentos diferentes para regularização de estudantes junto 

ao ENADE ou não preencheram o questionário, são eles:  

● Dispensa de prova, para aqueles que faltaram a prova;  

● Declaração de Responsabilidade da Instituição de Educação Superior em 

situações nas quais a IES inviabilizou a participação do aluno, como no caso da 

ausência de inscrição ou quando não informou o estudante de sua inscrição;  

● Ato do INEP, quando o estudante não realizou a prova ou não preencheu o seu 

questionário. 

Os alunos ingressantes dos cursos são inscritos igualmente no ENADE, mas dispensados 

da prova e do preenchimento do questionário. 

Aliados aos dados da prova e do questionário do estudante, o ENADE também coleta 

informações sobre a percepção que os estudantes tiveram sobre a prova. O Coordenador de 

Curso, por sua vez, preenche um questionário que auxilia na compreensão do perfil desse 

gestor, bem como do contexto, onde se dão os processos de formação dos estudantes. 

Segundo a Portaria Normativa MEC Nº 840/2018, Art.40, o ciclo avaliativo de cada curso 

de graduação é trienal e obedece ao seguinte cronograma: 

I - Ciclo I: 

a) Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Agrárias, Ciências da 

Saúde, Engenharias e áreas afins; 

b) Cursos de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo; e 

c) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção 

Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança. 

II - Ciclo II: 

a) Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Biológicas; Ciências 

Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes; e áreas afins; 

b) Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e áreas afins, 

com cursos avaliados no âmbito das licenciaturas; 

c) Cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento de Ciências da Saúde; Ciências 

Humanas; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes; e 

d) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Controle e Processos Industriais, 

Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial. 

III - Ciclo III: 

a) Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e áreas afins; e 

b) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios, Apoio Escolar, 

Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design. 
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Existe, a cada ano, uma Portaria Normativa específica que define as áreas de avaliação 

do ENADE.  

No que se refere às Avaliações de cursos de graduação nas modalidades presencial e a 

distância, realizadas in loco por comissões de avaliação do INEP, para fins de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento, essas geram um relatório, que resulta em um 

Conceito de Curso (CC) originário da avaliação das três dimensões:  

● Organização Didático-Pedagógica;  

● Corpo Docente e Tutorial; e 

● Infraestrutura.  

Os Centros Universitários e Universidades possuem autonomia para criar cursos, e não 

passam por avaliação de autorização de cursos. Com exceção dos pedidos para autorização de 

cursos de Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem, que possuem tramitação 

própria, previsto no Art. 41 do Decreto nº 9.235, de 2017, e no Art. 28 da Portaria Normativa Nº 

23, de 21/12/2017. 

Quanto aos processos de Renovação de Reconhecimento de Cursos a avaliação, ocorre 

por meio da participação dos cursos no ENADE, de acordo com o Ciclo do SINAES, no qual se 

obtém o CPC. Só serão passíveis de autorização in loco, os cursos que não fizerem ENADE, ou 

que atingiram um CPC igual a 1 ou 2, pois nesses casos, tais conceitos denotam um desempenho 

insuficiente.  

Os Indicadores de Qualidade da Educação Superior utilizam dados do Enade, que inclui 

a prova de avaliação de desempenho, bem como o questionário preenchido pelo estudante, 

além dos demais insumos da base governamental do MEC. Todos esses indicadores geram, 

como resultado de avaliação, o que se segue: 

• Conceito Preliminar de Curso (CPC);  

• Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado 

(IDD); e  

• Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). 

O CPC possui um fluxo de avaliação de curso diferente do CC, pois considera quatro 

dimensões de avaliação da qualidade de cursos de graduação. Tais como:  

• Desempenho dos estudantes que abarca as notas obtidas pelos 

estudantes concluintes na prova do ENADE e o valores do IDD;  

• Valor agregado ao curso expressado nos valores do IDD;  

• Informações dos professores, pertinentes a titulação e regime de 

trabalho registradas no CENSUP - Censo da Educação Superior;  

• Percepção dos estudantes sobre os condicionantes dos seus processos 

formativos, informados no Questionário do Estudante do ENADE, ou 

seja, como eles veem a organização didático-pedagógica, a 

infraestrutura de suas IES e as vias para ampliar a formação acadêmica 

e profissional. 

O Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) busca 

medir o valor agregado pelo curso no processo de formação dos estudantes concluintes, 

utilizando para isso o desempenho do estudante no ENADE e ENEM - Exame Nacional do Ensino 
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Médio, como uma medida de aproximação, que retrata o desenvolvimento do estudante ao 

ingressar no seu curso. Assim, o IDD é uma medida de valor adicionado, que busca avaliar a 

contribuição do curso para o desenvolvimento do estudante concluinte. 

O Índice Geral de Cursos (IGC) que avalia anualmente as IES, é calculado por meio da 

média dos CPC’s dos cursos avaliados do último triênio, ponderada pelo número de matrículas 

que cada curso possui. E para as IES que têm programas de pós-graduação stricto sensu, também 

é calculada a média dos conceitos destes cursos conferidos pela CAPES - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, bem como a distribuição dos estudantes na 

graduação e na pós-graduação. O IGC vai avaliar os cursos que participaram no ano do cálculo, 

como também os cursos dos dois anos anteriores, por isso que reflete os dados do triênio, ou 

seja, é o desempenho da IES em todas as áreas avaliadas no Ciclo Avaliativo do ENADE. O IGC 

engloba não só o desempenho dos estudantes, mas os dados do corpo docente. 

Todos os anos o INEP publica uma Nota Técnica explicando como são calculados esses 

Indicadores de Qualidade da Educação Superior. 

Um instrumento bastante relevante para o planejamento institucional e de cursos são 

os Relatórios de Avaliação externa dos Cursos e da IES sobre o ENADE, expedido pelo INEP e os 

Relatórios de Avaliação in loco de Cursos, emitidos pelas Comissões de Avaliação do INEP que 

permitem uma análise e reconhecimento das potencialidades e dos desafios que precisam de 

atenção especial, e a retroalimentação do planejamento de ações, visando a contínua melhoria 

institucional. 

 

5.1.3 AVALIAÇÕES: INEP/MEC 

 

O INEP é o instituto subordinado ao MEC responsável pelas avaliações externas no 

âmbito do SINAES.  

Nas avaliações referentes a indicadores de qualidade promove, organiza e aplica o 

ENADE, utilizando seus resultados, juntamente com o IDD, CPC e IGC na visão indicativa de 

qualidade de cursos e de IES do sistema federal de ensino. 

Nas avaliações indicativas de conceitos de qualidade, é o braço operacional do MEC, que 

em articulação com a SERES/MEC, implementa as visitas externas voltadas aos atos autorizativos 

de IES, credenciamento e recredenciamento, e aos atos autorizativos de cursos, autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, conforme legislação vigente.     

 

5.1.4 AVALIAÇÃO: OUTROS ÓRGÃOS 

 

A avaliação externa de cursos de graduação também pode ser analisada sob a ótica de 

órgãos relacionados ao exercício profissional da área dos cursos de graduação.  

Os resultados dessas avaliações são utilizados como um diagnóstico da qualidade do 

serviço que está sendo prestado aos alunos. A análise dos resultados e desempenhos obtidos 
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pelos alunos se constituem em um elemento para autoavaliação dos cursos, estendendo-se para 

o planejamento de programas e ações que conduzam ao aperfeiçoamento constante. 

Assim, essas avaliações servem de referência para repensar e/ou consolidar o 

planejamento e atividades acadêmicas e administrativas. 

Um exemplo dessa avaliação para o curso de medicina é Teste Progresso promovido 

pela Associação Brasileira de Educação Médica (Abem) é uma avaliação cognitiva que verifica se 

o ganho de conhecimento por parte do estudante está sendo contínuo e progressivo, e como o 

conhecimento está sendo elaborado e consolidado nas áreas básicas e clínicas, importantes para 

o aproveitamento do internato e o desenvolvimento final do profissional. Esse teste foi 

introduzido nos cursos de medicina na década de 1970 pela Kansas City Medical School da 

Universidade de Missouri (EUA) e pela então University of Limburg, hoje Universidade de 

Maastricht (Holanda). Desde então, várias outras escolas médicas passaram a utilizar esse 

método de avaliação de forma isolada ou em associação colaborativa. 

O conteúdo do teste não está ligado a nenhum modelo de curso específico e, portanto, 

ele avalia os objetivos finais do currículo como um todo. O conteúdo de todos os tópicos do 

curso vai sendo continuadamente revisado, pois não se entende essa metodologia sem uma 

devolutiva consistente (feedback), na qual seja possível corrigir as falhas apresentadas durante 

o processo formativo. Os estudantes são incentivados a adotar um estilo de aprendizado 

longitudinal autodirigido e entendem que até o final de sua formação os conhecimentos 

elaborados deverão estar consolidados para o bom exercício da profissão. 

Tais egressos irão atuar em unidades associadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), a 

partir das necessidades e realidades locais e regionais. O índice de aprovação dos egressos 

nessas residências fornece subsídios para análise das prioridades do planejamento e gestão 

acadêmica dos referidos cursos. 

Os dados dessas múltiplas avaliações externas integram um amplo sistema de 

realimentação do planejamento educacional e possibilita inferir e até identificar fatos que 

contribuem positiva ou negativamente para a qualidade das atividades desenvolvidas e serviços 

prestados pelos cursos e pela instituição. 

 

RELATÓRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

O processo de autoavaliação da IES é consolidado, anualmente, no Relatório de 

Autoavaliação Institucional com o objetivo de apresentar um diagnóstico analítico a respeito da 

IES, as ações empreendidas, os avanços, os desafios enfrentados, tendo como base o que foi 

estabelecido no PDI, além das ações previstas para a melhoria das atividades acadêmicas. 

O Relatório de Autoavaliação Institucional da IES relata e avalia as principais ações e os 

projetos executados pela instituição e as potencialidades e dificuldades identificadas pela CPA. 

É elaborado com base nas dez dimensões previstas no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861/2004, de 14 de abril de 2004, e 

organizado em cinco eixos conforme a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014. 
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Os relatórios de autoavaliação são postados no sistema e-MEC, conforme legislação, em 

ciclo trienal, considerando os relatórios parciais e final de cada ciclo avaliativo, previstos no 

planejamento da CPA, possuindo, tais relatórios, clara relação entre si e impactando o processo 

de gestão da instituição, através de mudanças inovadoras.    
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6 INFRAESTRUTURA 

 

A estrutura física da Estácio Juazeiro oferece o suporte e o apoio necessário para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas teóricas e práticas. A IES possui uma área de 

aproximadamente 8.993m² destinada às instalações administrativas e acadêmicas. Essas 

instalações são compostas por diversos ambientes. 

Todos os ambientes da instituição são projetados de acordo com as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR) no que se referem à iluminação, 

ventilação, refrigeração, acústica e mobiliário, acessibilidade. Há um cuidado especial em 

dimensionar com muita atenção às condições ergonômicas, visando a humanização de seus 

ambientes. 

A instituição, para atender as necessidades dos cursos ministrados, possui o Setor de 

Área de Manutenção que desenvolve um plano de manutenção dos ambientes físicos com uma 

rotina diária de limpeza e conservação das instalações e segue um cronograma para 

manutenção preventiva periódica, com a finalidade de diagnosticar pontos que necessitem de 

intervenção da equipe responsável pela manutenção predial. 

A cada mês são emitidos relatórios de ocorrências das manutenções realizadas, que são 

usados para o estudo de indicadores que irão ajudar no aperfeiçoamento dos processos. E a 

cada semestre é realizada uma análise mais completa e detalhada para identificar a necessidade 

de intervenções mais complexas, tais como pintura geral, reparos em tetos e reformas na 

estrutura física dos equipamentos.  

Todos os bens móveis são tombados e recebem placa de identificação da instituição. Os 

referidos bens patrimoniais passam por inventários periódicos, a fim de compatibilizar os 

aspectos físicos e contábeis, por meio de relatórios detalhados do patrimônio. 

Quanto à segurança, todos os usuários que utilizam as instalações necessitam de 

identificação para ter acesso às instalações administrativas. A entrada e saída de professor, 

técnico-administrativo e aluno são feitas por meio de identificação. Além disso, internamente a 

identificação dos funcionários e professores ocorre por meio do uso de crachá institucional. Os 

visitantes têm acesso com apresentação de documento oficial com fotografia, recebendo um 

cartão de entrada e saída pelas catracas. 

Há câmeras de segurança distribuídas pelos ambientes internos e em suas áreas 

externas. O monitoramento dessas câmeras é realizado no setor operacional da própria 

instituição, responsável pela guarda e conservação dessas imagens. mantém permanentemente 

segurança privada, desarmados, nos arredores, visando a oferecer aos alunos, funcionários e 

professores uma maior sensação de segurança e proteção.  

A instituição assegura às pessoas com deficiência condições básicas de acesso, 

mobilidade e utilização de equipamentos e instalações, observando a Norma Brasil Nº 9.050, da 

ABNT. As pessoas com deficiência física têm livre circulação nos espaços, rampas com corrimãos, 
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elevador, portas e banheiros adaptados, vagas reservadas em estacionamento, placas em braile, 

pista táctil, dentre outros recursos. 

 

INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Na instituição há ambientes próprios para a Diretoria geral e acadêmica; Coordenação 

de curso de Graduação de graduação e Coordenações de Curso; Servidores e Suporte de 

Tecnologia da Informação; Secretaria Geral; Sala de Professores; Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico (NAAP); sala de matricula; Departamento de Recursos Humanos (RH). 

A Estácio Juazeiro tem acesso à rede sem fio, padrão WiFi, em banda larga. Para garantir 

a segurança das informações, possui uma rede WiFi administrativa, responsável por atender a 

todos os órgãos internos, funcionários e professores. 

O sistema de registro acadêmico implantado na instituição atende ao disposto na 

Portaria nº 613, de 18 de agosto de 2022 - Regulamenta o art. 4º da Portaria MEC nº 360, de 18 

de maio de 2022 (procedimentos gerais para conversão e preservação dos documentos do 

acervo acadêmico digital das Instituições de Ensino Superior – IES). 

O acervo acadêmico da instituição é composto de documentos e informações 

organizados e classificados, obedecendo a prazos de guarda, destinações finais e observações 

previstos na mesma. Os documentos, inclusive os dossiês de alunos, são organizados pela 

Secretaria Geral. 

A instituição mantém permanentemente organizado, em condições adequadas de 

conservação, informatizado, de fácil acesso e em conformidade com as exigências da legislação 

vigente, todo o acervo acadêmico sob sua guarda, o que assegura a organização, informatização, 

agilidade no atendimento e diversificação de documentos disponibilizados. 

Há uma avaliação periódica de seus espaços, por meio do setor responsável pela sua 

manutenção.  Atualmente todas essas áreas estão adequadas em termos de quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação e 

contam com recursos tecnológicos para o desenvolvimento do trabalho realizado pelos 

docentes e administrativos. 

 

ESPAÇO DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 

 

Os professores que trabalham em Regime de Tempo Integral possuem uma sala 

individual para trabalho e atendimento, com todos os recursos necessários para a execução das 

suas atividades acadêmicas. No total, a IES possui 9 salas TI/TP. 

Essas salas são climatizadas, com excelente acústica, com lâmpadas adequadas, 

ventilação e mobiliário confortável e ergonômico, com condição de guarda de material e objetos 

pessoais. Têm acesso à rede de internet e suporte telefônico e de equipamentos de informática. 
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ESPAÇO DE TRABALHO PARA O COORDENADOR 

 

Os Coordenadores de Cursos dispõem de infraestrutura adequada para executarem suas 

atividades para administração do curso. Há uma estrutura para atendimento de professores e 

alunos, de forma segura e privativa, além de sala para as reuniões de NDE e Colegiado. 

 Essas salas são climatizadas, com excelente acústica, com lâmpadas adequadas, 

ventilação e mobiliário confortável e ergonômico. Têm acesso à rede de internet e suporte 

telefônico e de equipamentos de informática  

 

SALA DE AULA 

 

O campus atualmente possui 23 salas de aula, dessas, 5 (cinco) comportam até oitenta 

alunos e dezoito salas com capacidade de até sessenta alunos. Possui uma sala menor, que 

comportar 40 alunos localizada próxima ao Laboratório de Habilidades e Simulação, onde os 

alunos assistem às práticas e se reúnem em grupo para discutir sobre o assunto em questão. 

Esta sala também é utilizada em outras ocasiões, se necessário.   

São duas salas de metodologia ativa (sala Invertida). A estrutura possui dois datas show, 

duas telas de projeção retrátil, televisão, um equipamento de som com 02 caixas, uma 

infraestrutura com cabos HDMI para suporte de computador, uma mesa, um aparelho de ar 

condicionado, um quadro branco e 05 conjuntos de mesas trapezoidais e cadeiras, uma mesa e 

uma cadeira para o professor. 

O setor de Operações possui um plano de manutenção das salas de aula e utilização de 

software específico para acompanhamento e gestão (Leankeep) com rotinas diárias de limpeza 

e conservação dessas instalações. As cadeiras e mesas eventualmente danificadas são 

substituídas regular e tempestivamente. 

Há avaliações periódicas dos espaços, limpeza e conservação das salas de aula, visando 

a identificar a necessidade de manutenção de mobiliários, recursos audiovisuais e de acesso à 

internet, conforme normas consolidadas e institucionalizadas. 

Todas as salas de aula são climatizadas, com excelente acústica, com lâmpadas 

adequadas, ventilação e mobiliário confortável e adequado ao desenvolvimento de atividades 

acadêmicas.  

E, como recurso tecnológico inovador, as salas possuem um sistema de QRCODE, pelo 

qual o alunos e professores têm acesso às informações dos equipamentos, manutenção da sala 

e localização da sala. 

No que tange à segurança, todos precisam ser identificados nas portarias de acesso da 

instituição. A identificação dos funcionários e professores dá-se por meio do uso de crachá. Além 
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disso, há equipamentos e câmeras de segurança distribuídos pelo campus. Todos os alunos 

possuem acesso digital através das catracas instaladas nas entradas do prédio. 

A instituição assegura aos alunos com deficiência condições de acesso, mobilidade e 

utilização de equipamentos e instalações, observando a Norma Brasil Nº 9.050, da ABNT. Os 

alunos com deficiência física têm livre circulação às salas de aula por meio de rampas com 

corrimãos, plataforma, elevador, portas adaptadas, placas em braile, pista táctil etc.  

Aos alunos com deficiência visual, a instituição se compromete a disponibilizar: máquina 

scanner leitora de livros e textos na biblioteca, e nos laboratórios de informática contamos com 

software e fones de ouvido. Aos alunos com deficiência auditiva, proporciona intérprete de 

Libras. 

A IES gerencia a manutenção patrimonial com normas consolidadas e institucionalizadas 

e mantêm recursos tecnológicos diferenciados para atender a toda a comunidade acadêmica. 

 

AUDITÓRIO 

 

A instituição tem 01 auditório, com capacidade para 200 pessoas, 189,24 m² de 

dimensão que atende as necessidades institucionais para realização de eventos. O auditório é 

climatizado, equipado com aparelhos de ar-condicionado e sistema de som, computador com 

acesso à internet, projetor multimídia, e equipamentos para videoconferência. A distribuição do 

sistema de som, das luminárias e dos aparelhos de ar-condicionado assegura excelente acústica, 

iluminação e ventilação.  

Existe um plano de manutenção do auditório, com rotinas diárias de limpeza e 

conservação de suas instalações. 

No que tange à segurança, como mencionado anteriormente, todos necessitam de 

identificação das portarias para entrar na instituição. 

A instituição assegura aos alunos com deficiência condições de acesso, mobilidade e 

utilização de equipamentos e instalações, como também já mencionado. Os auditórios seguem 

os mesmos padrões de acessibilidade já descritos e possuem espaços reservados para 

cadeirantes. 

 

SALA DE PROFESSORES  

 

A instituição dispõe de espaço destinado especificamente aos docentes com 112,48 m². 

Os funcionários técnico-administrativos da Sala de Professores apoiam os professores 

em suas tarefas, tais como recepção e comunicação com os alunos, reprodução e impressão de 

materiais diversos, reservas de salas e laboratórios para aulas e reuniões acadêmicas etc.  
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A sala de professores dispõe de área para leitura e estudo; copa; computadores com 

acesso à internet em banda larga sem fio; impressora; ramais telefônicos; sala de convivência; 

água e café; sofá e poltronas; mesas de reunião e armário.   

A Instituição tem um plano de manutenção dos espaços do NAP, com rotinas diárias de 

limpeza e conservação dessas instalações. A instituição trabalha com avaliações periódicas dos 

espaços, limpeza e conservação dos ambientes, visando a identificar a necessidade de 

manutenção de mobiliários e recursos audiovisuais. 

Os espaços da sala dos professores são climatizados, com excelente acústica, 

iluminação, ventilação e mobiliário confortável e adequado ao desenvolvimento de atividades 

docentes, com manutenção contínua, conforme normas institucionais consolidadas. 

No que tange à segurança, todos necessitam de identificação para entrar nos ambientes 

da instituição, inclusive no NAP, onde também há equipamentos e câmeras de segurança.  

Conforme já mencionado, a Instituição assegura aos indivíduos com deficiência 

condições de acesso, mobilidade e utilização de equipamentos e instalações, observando a 

Norma Brasil Nº 9.050, da ABNT.   

Professores com deficiência ou mobilidade reduzida, quando necessário, contarão com 

programas e equipamentos adaptados para as necessidades advindas de sua situação de 

deficiência (deficiências físicas, auditivas, visuais e cognitivas) por meio de softwares especiais, 

ponteiras, adaptações em teclados e mouses, entre outros. 

A sala de professores e tutores possui computadores, acesso à internet em banda larga 

sem fio e impressoras à disposição dos docentes. O setor de TI provê suporte aos docentes em 

suas necessidades de informática como configuração de computadores, acesso à internet e à 

rede administrativa, uso dos sistemas acadêmicos, dentre outros. 

A IES mantém o gerenciamento da manutenção patrimonial com normas consolidadas 

e institucionalizadas. 

 

ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

Os espaços existentes para atendimento aos alunos incluem: Coordenações, Sala de 

Matrícula (setor de recepção dos alunos ingressantes); Secretaria Geral (Setor de Atendimento 

Acadêmico e Financeiro); e salas para professores atenderem alunos em grupo ou 

individualmente.  

A Instituição dispõe de espaço para o coordenador de curso desenvolver suas atividades, 

inclusive atendimento aos alunos, com apoio de assistentes.  

A Núcleo de Atendimento Psicopedagógico ao Alunos funciona com espaço para as 

orientadoras, design de carreiras e psicólogas atenderem aos alunos. 

Além disso, os docentes contam com espaços para atendimento individualizado aos 

alunos, bem como salas de professor com tempo integral, sala individualizada para acesso aos 

computadores, espaços de descanso e mesa de reunião que viabilizam a convivência confortável 



 

Faculdade Estácio de Juazeiro 

PDI 2020-2024 

  

 

 

 237 

 

dos docentes e um contato racionalizado e respeitoso, para ambos os lados, com os discentes, 

conforme regulamentos institucionais. 

A instituição tem um plano de manutenção consolidado e institucionalizado dos espaços 

de atendimento aos alunos com rotinas diárias de limpeza e conservação das instalações das 

duas unidades da instituição. 

Os espaços para atendimento aos alunos são climatizados, com excelente acústica, 

iluminação, ventilação e mobiliário confortável e adequado ao desenvolvimento dessas 

atividades. 

No que tange à segurança, todos necessitam de identificação para entrar na instituição.  

Há câmeras e equipamentos de segurança distribuídos nos espaços de atendimento aos alunos.  

Como já foi dito, a instituição assegura aos alunos portadores de deficiências condições 

básicas de acesso, mobilidade e utilização de equipamentos e instalações, observando a Norma 

Brasil Nº 9.050, da ABNT. Os alunos com deficiência física têm livre circulação aos espaços para 

atendimento, os quais possuem rampas com corrimãos, elevador, portas e banheiros 

adaptados, placas em Braille, pista táctil, dentre outros. 

 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO 

 

A área de convivência da instituição contém 02 cantinas, muitos conjuntos de mesas e 

cadeiras, na qual atende aos desejos dos alunos, com diversas opções de lanches tradicionais, 

alimentação saudável e opções de almoço (após o funcionamento dos cursos noturno terão o 

horário de funcionamento estendido. 

Na Instituição, há um plano de manutenção dos ambientes de convivência e 

alimentação, com rotinas diárias de limpeza e conservação dessas instalações. 

Todos os ambientes de convivência e alimentação são ventilados e climatizados, 

possuem excelente iluminação e mobiliário confortável e adequado. 

No que tange à segurança, todos necessitam de identificação para entrar na instituição. 

Além disso, há câmeras e equipamentos de segurança distribuídos pelos espaços de convivência 

e alimentação. 

 A instituição assegura aos alunos e colaboradores com alguma deficiência condições 

básicas de acesso, mobilidade e utilização de equipamentos e instalações nos espaços de 

convivência e alimentação. 

 

LABORATÓRIOS 

 

A instituição possui 13 laboratórios no Campus preparados para as práticas didáticas, 

que atende a diversos cursos da instituição.  
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Os laboratórios são dotados de espaços físicos adequados, limpos, iluminados, 

ventilados e bem conservados, com equipamentos e softwares necessários ao pleno 

desenvolvimento do ensino/aprendizado. 

Existe um plano de manutenção dos laboratórios, com rotinas diárias de limpeza e 

conservação das instalações – Leankeep além do Simulador de Recursos Pedagógicos. 

Os laboratórios possuem sinalização de segurança; placas indicativas da necessidade de 

utilização de equipamentos de proteção individual (EPI); placas e manuais com as normas de 

funcionamento, utilização e segurança; extintores de incêndio; lava olhos e chuveiro (quando 

aplicáveis). Conforme posto nos relatórios de autoavaliação e neste PDI, a instituição segue um 

plano sistemático de atualização e investimento em laboratórios, de forma a atender à demanda 

dos cursos. 

Os laboratórios oferecem condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

 

6.1.1 LABORATÓRIOS VIRTUAIS 

 

A instituição implantará o Laboratório Virtual de Simulação Clínica - LVSim para os 

docentes e discentes, de acordo com as disciplinas que estão matriculados, e que possuem a 

disponibilidade de tais laboratórios. 

 

Laboratório Virtual de Simulação Clínica – LVSim 

O Laboratório Virtual de Simulação Clínica (LVSim) será implantado até 2014 e poderá 

ser acessado por meio de aplicativo personalizado e permitirá uma experiência virtual 

considerada pioneira na prática da simulação clínica. Perfeitamente adaptado à tela de 

smartphones, tablets e laptops, a ferramenta digital permite que o estudante vivencie e lide 

com pacientes virtuais, em condições clínicas simuladas, de moderada e elevada gravidade. 

Durante as atividades os estudantes serão divididos em subgrupos e, após receberem 

seus dados de acesso por e-mail, ingressam na plataforma digital para vivenciarem uma imersão 

em simulação clínica virtual. Juntamente com o grupo de alunos, encontram-se um monitor 

(opcional) e um professor (obrigatório).  

Ao ingressarem no ambiente digital, todos se tornarão “avatares”, com a possibilidade 

de comunicação em tempo real, utilizando o microfone de seu dispositivo eletrônico, garantindo 

a interação entre os participantes da atividade. As condições clínicas do paciente virtual são 

programadas previamente e podem ser alteradas, em tempo real, pelo professor presente na 

atividade, garantindo a maior proximidade com a realidade. 

O LVSim será utilizado pelas disciplinas que envolvem clínica médica, terapia intensiva, 

além da urgência e emergência, podendo englobar os diferentes ciclos de vida e a gestação.  

As imagens abaixo mostram a utilização mais recente do LVSim em diversas unidades 

do Curso de Medicina – IDOMED. 
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Acima, pode-se visualizar a imagem da tela do professor Paulo Sadala, da unidade 

Ribeirão Preto (SP), durante aula virtual no LVSim. Os comandos permitem que o docente altere 

as condições clínicas do paciente simulado durante a medida que os estudantes interagem com 

este. 

 
 

Na figura acima, os Estudantes e o Monitor da disciplina de Terapia Intensiva (unidade 

Presidente Vargas-RJ), em avatares, imersos na plataforma virtual LVSim, interagindo com o 

paciente vítima de infarto agudo do miocárdio. O nome dos mesmos aparece sobre o respectivo 

avatar. 

 

 SALA DE APOIO DE INFORMÁTICA  

 

A sala de apoio de informática da IES atende às necessidades institucionais, com o 

devido suporte, considerando a quantidade de equipamentos, a distribuição desses 

equipamentos em redes locais e em ambiente remoto, o acesso à internet, a atualização dos 

softwares utilizados, as normas de segurança, a adequada acessibilidade, com a inclusão de 

recursos tecnológicos transformadores e as condições ergonômicas próprias com o objetivo de 

prover serviços da IES de forma adequada, inclusive com a oferta de recursos de informática 

inovadores. 

Dependendo da quantidade de alunos no campus ou polo e da exigência desse 

laboratório nos cursos ofertados, é dimensionada a quantidade de salas e de equipamentos no 

respectivo campus. 
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6.1.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A sala de apoio de informática atende de forma satisfatória todos os requisitos 

institucionais em estrutura, recursos computacionais, ferramentas de melhor qualidade e 

acessibilidade. Todo time de suporte concentra-se na sala de apoio de informática. O suporte é 

prestado presencialmente, remotamente via software e via telefone aos colaboradores e 

alunos. 

As normas de segurança estão disponíveis na sala da TI e em todos os ambientes o qual 

são disponibilizados equipamentos para uso acadêmico. Há manuais com as normas de 

funcionamento, utilização e segurança dos equipamentos de TI. Todo o backup de dados é feito 

de forma automatizada via software e script de otimização. 

6.1.3 EQUIPAMENTOS 

 

Na sala de servidores, concentram-se todos os equipamentos centrais (roteadores, 

central telefônica VOIP, switches e modens de internet), os quais possibilitam que a unidade 

esteja conectada aos sistemas acadêmicos e as conexões de internet de alta disponibilidade e 

redundância.  

 

6.1.4 ACESSO À INTERNET 

 

A instituição utiliza provedor de internet de banda larga em nível local e nacional, 

integrando a intranet do grupo YDUQS, possibilitando à sua comunidade acadêmica e demais 

setores e público envolvidos, alta performance.   

 

 

6.1.5 PLANO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE 

 

A IES e sua mantenedora utilizam softwares proprietários contratados e mantidos pelas 

respectivas software houses, em cujos contratos estão previstas atualizações sistemáticas de 

tais softwares. Também utiliza softwares construídos pela fábrica de software do grupo YDUQS, 

incluindo-se nesses softwares autorais. 
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6.1.6 RECURSOS DE ACESSIBILIDADE E CONDIÇÕES ERGONÔMICAS 

 

A equipe de TI assegura a existência e adequação de hardware e software que 

promovam acessibilidade digital, acessibilidade física e condições ergonômicas de trabalho à 

comunidade acadêmica. Para tanto, trabalha em parceria com o Núcleo de Acessibilidade. Nos 

laboratórios é disponibilizado software para pessoas com deficiência visual e espaço para 

cadeirantes; na biblioteca há totem adaptado para cadeirantes fazer a consulta ao acervo; e, no 

setor de atendimento acadêmico, também é disponibilizado totem adaptados para cadeirantes. 

6.1.7 SERVIÇOS E SUPORTE 

 

O HelpDesk de TI provê atendimento aos alunos, professores e funcionários no que 

tange à utilização de recursos computacionais. Todo suporte administrativo aos colaboradores 

é feito via sistema de gestão de incidentes e o suporte aos alunos também é feito localmente 

com colaborador especializado. 

A equipe de TI é responsável pela operação e manutenção dos computadores e dos 

softwares para as diversas atividades administrativas e acadêmicas.  A atualização de hardware 

e software também está sob sua responsabilidade, sendo as aquisições e atualizações de 

equipamentos e licenças de software feitas semestralmente, de acordo com o plano de 

atualização. 

 

6.1.8 RECURSOS INOVADORES 

 

A IES e sua mantenedora buscam, incessantemente, o estado da arte em informática. O 

uso de tecnologia embarcada, com a utilização de APPs tanto por docentes quanto por alunos, 

possibilita acesso e interação a quase todos os serviços e atividades acadêmicas suportados por 

equipamentos e meios de comunicação de ponta. 

O S.I.A. – SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS, espinha dorsal da área acadêmica 

e demais sistemas interligados compõem um complexo sistêmico computacional, um ambiente 

seguro no qual os alunos, por meio do seu login e senha, têm acesso ao cadastro, à consulta de 

notas, datas de prova, requerimentos, além de outras opções, via computadores remotos e 

tecnologia embarcada. Permite ao aluno acesso e resolutividade nas questões administrativas e 

acadêmicas de qualquer computador conectado à internet. Para os docentes e para a instituição 

permite guarda e acesso seguro às informações acadêmicas dos alunos. 
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SALA DE INFORMÁTICA (LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA) 

 

A Faculdade Estácio de Juazeiro possui 3 (três) laboratórios de informática equipados 

com 24 computadores para os alunos mais um para o professor, todos conectados à Internet 

por banda larga. Os computadores estão equipados com processadores i3 e i5 com memória 

RAM de 4GB e 8GB e HD de 180GB.  A instituição já estabeleceu um protocolo de parceria com 

a Microsoft, que equipará todos os computadores. Os softwares e equipamentos serão 

constantemente atualizados, visando atender, da melhor forma, a comunidade acadêmica. O 

espaço conta com projeto de iluminação e climatização adequados à finalidade para a qual se 

destina. Os softwares de acessibilidade digital são DOSVOX, NVDA e o VLibras. 

 

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA  

 

A base tecnológica da IES considera a capacidade e a estabilidade da energia elétrica, a 

rede lógica, o acordo de nível de serviço, a segurança da informação e o plano de contingência, 

com condições de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

A infraestrutura tecnológica da IES está estruturada para suportar as atividades de 

informação e comunicação dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa, nas 

modalidades presencial, além dos serviços administrativos existentes em suas unidades 

acadêmicas. Aspectos como distribuição e adequação ao número de usuários foram 

considerados no planejamento da tecnologia, a fim de atender as especificidades inerentes às 

áreas em que atua a IES.   

 

6.1.9 DESCRIÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS 

 

Por atuar intensamente com o apoio da tecnologia da informação e comunicação, a base 

tecnológica deve estar sempre atualizada e ajustada no que se refere a hardware, software e 

rede de comunicação.   

Atuando com responsabilidade social e em busca de um padrão de qualidade, a IES 

preocupa-se com o nível de conforto e segurança da comunidade acadêmica. Em todas as áreas 

existem redes Wi-fi e câmeras voltadas à interatividade digital e ao controle da segurança. 

A descrição dos recursos tecnológicos da IES está disponível, sob a guarda da área de TI 

da IES e de sua mantenedora. 

6.1.10 REDE LÓGICA 
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A rede lógica, cabeada e a distância, interliga todos os equipamentos da IES que dá 

suporte as suas atividades acadêmicas e administrativas, atendendo alunos, docentes e técnico 

administrativos em suas tarefas de forma presencial na IES e de forma remota.     

 

6.1.11 ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇO 

 

O Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement), ou ANS, é muito importante em 

serviços de TI, notadamente nos contratos de serviços, sendo nele estabelecidos requisitos 

contratuais quanto à forma de entrega do produto ou serviço, responsabilidades e outros 

fatores necessários à boa consecução das tarefas envolvidas. A IES e sua mantenedora utilizam 

o ANS na relação com seus prestadores de serviço, notadamente da área de TI. As especificações 

de acordo de nível de serviço são mensuráveis e claras, contando com apresentação das metas 

do nível de serviço específico a ser alcançado, termos de compromisso, prazos de contrato, 

suporte técnico e opção de revisão periódica, face à dinâmica de atualização da área. 

No gerenciamento do ANS uma série de indicadores deve ser observados, entre esses 

indicadores podemos citar o tempo de resposta no atendimento de requisições e solicitações, a 

disponibilidade (Service Availability) do ambiente e das aplicações, o período entre uma falha e 

outra (MTBF), o tempo médio para reparos (MTTR), entre outros. Com tais indicadores, pode-

se avaliar a qualidade de serviço prestado pela área de TI à IES. 

 

6.1.12 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A segurança da informação é um item mandatório na IES, garantindo que não haja 

acessos não autorizados a computadores, dados e redes, atendendo, ainda a LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados) em vigor, mantendo sob controle a confidencialidade, autenticidade, 

disponibilidade e integridade de informações sensíveis para a IES. 

A Segurança da Informação na IES busca impedir que os dados e informações caiam nas 

mãos de pessoas não autorizadas a ter acesso a dados, informações ou sistemas da IES, 

buscando impedir, também, que eles possam ser destruídos sem autorização, roubados ou 

danificados, garantindo, assim, a prestação de seus serviços, através da manutenção das 

informações disponíveis, íntegras e com a certeza de sua autenticidade. Isso é feito por meio de 

prevenção, detecção e combate às ameaças aos sistemas, infraestrutura e dados da IES. 

Na Faculdade da Estácio Juazeiro, a Segurança da Informação, levada com muita 

seriedade, utiliza os pilares abaixo como base de proteção a informação: 

• Informação: É a reunião ou conjunto de dados e conhecimentos 

resultante do processamento, manipulação e/ou organização de 

dados, de tal forma que represente uma modificação (quantitativa ou 
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qualitativa) no conhecimento do sistema (humano ou máquina) que a 

recebe;  

• Segurança da Informação: É o conjunto de ações e controles que tem 

como objetivo garantir a preservação dos aspectos de 

confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e 

conformidade das informações, contribuindo para o cumprimento dos 

objetivos estratégicos da companhia;  

• Confidencialidade: A informação deve estar disponível e somente ser 

divulgada a indivíduos, entidades ou processos autorizados;  

• Integridade: Salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de 

processamento; Disponibilidade: As pessoas autorizadas devem obter 

acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que 

necessário;  

• Conformidade: Processo de garantia do cumprimento de um requisito, 

podendo ser obrigações empresariais com as partes interessadas 

(investidores, empregados, terceiros, parceiros de negócio, etc.) e com 

aspectos legais e regulatórios relacionados à administração, dentro de 

princípios éticos e de conduta estabelecidos pela YDUQS; Incidente de 

Segurança da Informação: Evento decorrente da ação de uma ameaça, 

que explora uma ou mais vulnerabilidades e que afete algum dos 

aspectos da segurança da informação: confidencialidade, integridade 

ou disponibilidade;  

• Risco de Segurança da Informação: Riscos associados à violação da 

confidencialidade e integridade, bem como da disponibilidade das 

informações da companhia nos meios físicos e digitais. 

A Faculdade Estácio de Juazeiro, baseada na política de Segurança da Informação 

adotada pelo Grupo, apresenta como trata com a segurança da Informação na educação: 

O OBJETIVO desta Política define os princípios para a segurança da informação, visando 

preservar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações em todas as 

empresas do Grupo. 

Por tratar-se de uma questão de muita relevância, principalmente em se tratando da 

modalidade de ensino a distância, onde a referência é, exatamente a tecnologia, mídias, etc., 

todos as normas, internas e externas são consideradas no arcabouço de sua Política de 

Segurança da Informação. Como exemplo:  

a) Norma - Classificação e Tratamento da Informação  

b) ABNT NBR ISO/IEC 27000 – Overview e Vocabulário de SGSI  

c) ABNT NBR ISO/IEC 27001 – Guia de Requisitos para Segurança da Informação  

d) ABNT NBR ISO/IEC 27002 – Código de Prática para Controle de SI  

e) ABNT NBR ISO/IEC 27003 – Guia de Implementação do SGSI  
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f) ABNT NBR ISO/IEC 27004 – Guia para Avaliação do SGSI. Além dessas referências, essa 

Política é instrumentalizada por normas de natureza operacional, procedimentos e outros 

documentos afins que orientam a sua aplicação prática.  

Assim consideradas, a Faculdade Estácio Juazeiro, reputa que: 

● Todas as informações devem ser classificadas quanto ao acesso e uso, de 

maneira que possam ser adequadamente gerenciadas, protegidas e 

manipuladas durante o seu ciclo de vida. A classificação das informações deverá 

ser realizada de acordo com norma de classificação e tratamento da informação; 

● As informações da Companhia devem ser utilizadas de modo ético e seguro 

● Os recursos e as informações geradas internamente – salvo aquelas protegidas 

por lei – são de propriedade da Yduqs e seu uso deve servir exclusivamente ao 

atendimento dos interesses da Companhia.  

● Testes nos sistemas em ambiente de produção podem ser realizados somente 

com autorização formal do Diretor de Tecnologia da Informação, uma vez que 

tenham informações sobre início e fim das atividades bem como escopo do que 

será testado e avaliação dos possíveis impactos e planos de recuperação 

estabelecidos. A realização de qualquer teste dessa natureza, ainda que 

autorizada deve ser monitorada e registrada em trilhas de auditoria, ficando a 

realização de qualquer outra atividade fora do escopo e/ou horário autorizados.  

● Os recursos tecnológicos disponibilizados pela Yduqs, incluindo o acesso à 

internet, são ferramentas de trabalho e devem ser usados para atividades de 

interesse da Companhia.  

● O uso dos recursos tecnológicos para fins particulares pode ser tolerado desde 

que:  

a) Não viole a legislação;  

b) Não comprometa a imagem da Companhia;  

c) Não comprometa a imagem de seus colaboradores; 

d) Não comprometa a imagem de terceiros;  

e) Não prejudique as atividades de trabalho;  

f) Não prejudique os processos da gerência;  

g) Não prejudique a segurança das informações e dos recursos 

corporativos.  

● O acesso ao recurso disponibilizado para o usuário deve ser o estritamente 

necessário e indispensável ao exercício de suas atividades.  

● A troca de informações internas da organização com parceiros de negócios e 

entidades externas deve seguir requisitos mínimos de segurança da informação 

a ser definido em normas complementares à esta política.  

a) Em caso de dúvida, as informações deverão ser tratadas como 

reservadas, não passível de divulgação ou compartilhamento com 

terceiros ou em ambientes externos à Companhia, incluindo à 
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Internet e mídias sociais, sem prévia e expressa autorização da 

Gerência responsável pela informação.  

b) Toda informação envolvendo dados pessoais de alunos e de 

colaboradores deve ser tratada como confidencial, utilizada para as 

finalidades da Companhia e apenas por pessoas autorizadas, 

seguindo a legislação (Lei Geral de Proteção de Dados).  

● Todos os recursos computacionais corporativos (Laptops, Desktops, 

Smartphones e outros) capazes de armazenar dados devem ser examinados 

antes do descarte, para assegurar que todos os dados sensíveis e softwares 

licenciados tenham sido removidos ou sobregravados com segurança.  

● Toda a documentação dos sistemas deve ser protegida contra acessos não 

autorizados.  

● Os acessos fornecidos aos sistemas e recursos da companhia deverão sempre 

se restringir ao mínimo necessário para o exercício das atividades do 

colaborador, de modo a mitigar riscos por acessos indevidos, salvo permissão 

expressa e fundamentada pela área de Segurança da Informação;  

● Em computadores corporativos devem ser utilizados somente softwares 

fornecidos ou homologados pela Tecnologia da Informação da Companhia, 

independentemente se obtido de forma gratuita ou remunerada, devendo 

observar os direitos de propriedade intelectual, pertinentes tais como 

copyright, licenças e patentes. Qualquer utilização em contrário, não autorizado 

pela área de Segurança da Informação, será caracterizado como uma não 

conformidade e deverá ser registrado e tratado como um incidente de 

segurança.  

● Todos os computadores corporativos devem possuir um sistema antimalware 

homologado pelo time de segurança da informação.  

● Todos os ativos de TI deverão ser submetidos a análise de segurança de TI antes 

de serem promovidos para ambiente produtivo.  

● O correio eletrônico disponibilizado pela companhia, caracteriza-se como 

correio eletrônico corporativo para todos os efeitos legais, sendo de utilização 

preferencial para alcançar os fins comerciais aos quais se destina. É permitida a 

utilização pessoal de forma moderada.  

● Não é permitido o compartilhamento indiscriminado de informações da 

companhia, mesmos que em servidores de arquivos (file server), como exemplo, 

através de “pastas públicas” acessíveis por qualquer usuário na rede. Todo o 

acesso a informação da companhia deve possuir controles mínimos de 

segurança no acesso. Desta forma, podem ser compartilhados em servidores de 

arquivos (file server), ou serviços homologados pela TI em nuvem (OneDrive ou 

Sharepoint Corporativo), com as devidas restrições de acesso implementadas.  
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● As mensagens enviadas ou recebidas através do correio eletrônico corporativo, 

seus respectivos anexos e a navegação através da rede mundial de 

computadores (a “Internet”) através de equipamentos da companhia poderão 

ser monitoradas.  

● Somente computadores corporativos podem ser conectados diretamente na 

rede da companhia. Qualquer exceção deve ser previamente autorizada pela 

área de Segurança da Informação.  

● Os downloads de qualquer natureza devem ser feitos de forma ponderada e 

com a devida diligência por parte do usuário, respeitando o espaço individual 

de cada usuário. Periodicamente e sem aviso prévio serão realizadas inspeções 

nos computadores para averiguação de downloads impróprios não autorizados 

ou gravados em local indevido.  

● As informações devem ter a sua disponibilidade garantida pelo período 

requerido pelo negócio, pelo período de guarda legal e durante os processos 

judiciais nos quais componham evidências objetivas.  

a) As informações corporativas mantidas em meios eletrônicos 

(servidores ou serviços disponibilizados pela área de TI) devem 

possuir polícias de backup periódicas e devem permanecer 

íntegras pelo período definido;  

b) As informações presentes nos equipamentos de uso individual 

(desktops e notebooks), são de responsabilidade dos usuários e 

devem se utilizar dos sistemas e serviços homologados e 

disponibilizados pela TI para garantia de disponibilidade dessas 

informações;  

● Os recursos computacionais são corporativos e a Yduqs se reserva ao direito de 

monitorar o uso e a custódia de suas informações bem como o uso dos seus 

recursos de informação.  

● A credencial (login e senha) concedida para o acesso aos recursos de informação 

é pessoal, intransferível e deve ser mantida de modo seguro.  

● As senhas, utilizadas em qualquer finalidade corporativa, não devem ser 

anotadas ou armazenadas em arquivos eletrônicos (Word, Excel, etc.), 

compreensíveis por linguagem humana (não criptografados); não devem ser 

baseadas em informações pessoais, como próprio nome, nome de familiares, 

data de nascimento, endereço, placa de veículo, nome da empresa, nome do 

departamento; e não devem ser constituídas de combinações óbvias de teclado, 

como “abcdefgh”, “87654321”, entre outras passiveis de engenharia social.  

● A aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas deve obedecer às 

regras de segurança estabelecidas pela Yduqs.  

● A arquitetura de comunicação e segurança, ativos tecnológicos, bem como 

modelos de acesso a aplicações e informações deve obedecer às regras de 
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segurança estabelecidas em normas complementares de segurança da 

informação. Qualquer proposta de alteração desses ambientes deve ser 

submetida de maneira prévia a área de segurança da informação para emissão 

de parecer.  

● O gerenciamento dos bancos de dados e sistemas operacionais produtivos são 

de responsabilidade exclusiva do Setor de Operações de TI, assim como a 

manutenção, alteração e atualização de equipamentos e programas.  

● Os incidentes de segurança da informação devem ser registrados, evidenciados, 

tratados e monitorados.  

● Todos os colaboradores são responsáveis por reportar quaisquer incidentes de 

segurança da informação, uma vez que sejam detectados, através dos meios 

oficiais de reporte de incidentes.  

● Todos os ativos de TI da Yduqs devem ser inventariados e controlados, sendo a 

área de Operações de TI a responsável por este controle.  

● Os processos críticos de negócios devem ser assegurados por um Plano de 

Continuidade de Negócios.  

● Deverão ser realizadas campanhas de conscientização em segurança da 

informação com o fim de garantir que todos os Colaboradores tenham as 

habilidades necessárias para proteger as informações como parte de suas 

responsabilidades. 

● Qualquer tentativa de burlar controles de segurança da informação será 

considerada uma não conformidade e será tratado como um incidente grave de 

segurança. 

Quanto às responsabilidades para que todos os dados estejam seguros, o Grupo 

considera: 

● São responsabilidades do Conselho de Administração e da Diretoria em relação 

à Segurança da Informação: 

o Estabelecer e comunicar objetivos corporativos de segurança da 

informação;  

o Aprovar objetivos e diretrizes de Segurança da Informação;  

o Estabelecer papéis e responsabilidades pela Segurança da Informação;  

o Manter a organização comprometida com os objetivos da Segurança da 

Informação e com a importância de manter a conformidade com os 

requisitos de segurança emanados de instâncias internas e externas;  

o Prover os recursos para a operação do SGSI (Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação);  

o Estabelecer e comunicar diretrizes de aceitação de riscos relativos à 

segurança da informação; e  

o Garantir a realização de auditorias periódicas do SGSI.  

 



 

Faculdade Estácio de Juazeiro 

PDI 2020-2024 

  

 

 

 249 

 

● São responsabilidades dos gestores:  

o Analisar os procedimentos de suas respectivas áreas à luz das normas 

de Segurança da Informação e identificar pontos de melhoria em 

processos, nos controles, na proteção dos ativos utilizados e na 

capacidade do pessoal agir em conformidade com os ditames da 

Segurança da Informação;  

o Adotar medidas destinadas a reduzir os riscos identificados, sempre em 

consonância com as normas da Companhia e com as orientações 

emitidas pelo Comitê Executivo de Segurança da Informação;  

o Atuar cotidianamente no aumento do grau de conscientização de seus 

subordinados quanto à importância de considerar as medidas de 

segurança da informação no desempenho de suas atividades; e,  

o Assegurar que os fornecedores e terceiros entendam suas 

responsabilidades, e estejam de acordo com os seus papéis de modo a 

reduzir o risco de roubo, vazamento ou mau uso da informação.  

 

● São responsabilidades do Comitê Executivo de Segurança da Informação: 

o Estabelecer as diretrizes e práticas de Segurança da Informação, que 

irão atender os objetivos corporativos, bem como, apoiar sua 

implementação e o contínuo aprimoramento de um Sistema de 

Gerenciamento da Segurança da Informação na Companhia;  

o Supervisionar o manuseio dos ativos de informação da organização;  

o Aprovar o PLANO GERAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO e prover o 

suporte necessário para sua execução em todos os seus aspectos;  

o Manter a Companhia comprometida com os objetivos da Segurança da 

Informação e com a importância de manter a conformidade com os 

requisitos de segurança;  

o Determinar a elaboração de relatórios, levantamentos e análises que 

suportem à gestão de segurança da informação e à tomada de decisão;  

o Supervisionar o manuseio de ativos de informação da Companhia, 

devendo congregar entendimento suficiente sobre o tema para dirigir, 

monitorar e executar atividades necessárias para isto, no limite de suas 

atribuições;  

o Propor ações de mitigação aos riscos emergentes relativos a segurança 

da informação;  

o Propor a conscientização dos usuários de forma a evitar violações na lei, 

estatutos, regulamentações ou obrigações contratuais e sob requisito 

de segurança de informações;  
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o Propor a realização de auditoria sobre as necessidades a respeito das 

recomendações de Segurança do Acervo, mantendo a adequação ao 

Marco Legal da Educação Superior;  

o Propor a implementação de mecanismos que permitam a quantificação, 

a qualificação e o levantamento de custos dos incidentes de Segurança 

da Informação, tal como do mau funcionamento e vulnerabilidade de 

sistemas.  

 

São atividades inerentes à salvaguarda de informações. Para tal, ela deverá:  

• Determinar as competências necessárias para o pessoal que executa 

atividades relacionadas ao SGSI;  

• Fornecer treinamento para que o pessoal desenvolva estas 

competências;  

• Avaliar a eficácia das ações de capacitação realizadas; e  

• Manter registros detalhados deste processo contínuo de capacitação;  

• Informar a área de Segurança de TI toda e qualquer movimentação de 

funcionários estagiários e admissão/demissão/bloqueio 

férias/bloqueio licença de funcionários, para que os mesmos possam 

ser cadastrados, bloqueados ou excluídos da rede;  

• Nos casos de movimentação (transferência), os acessos serão 

revogados, até que sejam solicitados os acessos necessários para o 

exercício das atividades inerentes a sua nova função e/ou setor e;  

• Os casos de acessos inerentes a funções de confiança, previamente 

mapeados pela organização como padrão para a função/cargo, será 

suficiente como autorização, a confirmação pela área de pessoas ou 

departamento pessoal da vinculação do colaborador com o cargo;  

Ainda caberá à Diretoria de Pessoas 

• Obter os devidos aceites dos novos contratados em relação à Política 

de Segurança da Informação da YDUQS. Nenhum funcionário, 

estagiário ou temporário, poderá ser contratado, sem ter 

expressamente concordado com esta política;  

• Informar e manter atualizada a chefia imediata do colaborador para 

correta verificação do aprovador responsável pela autorização da 

concessão ou bloqueio de acesso; 

• Quando um funcionário for promovido ou transferido para uma nova 

área ou gerência, a área de Serviços de Gente deverá comunicar o fato 

a área de Governança de TI. Nessa hipótese, a chave do respectivo 

funcionário terá seus acessos bloqueados, até que sejam solicitados 

pelo gestor do colaborador os acessos necessários para o exercício das 

atividades inerentes a sua nova função e/ou setor.  
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É dever de cada um dos colaboradores, prestadores de serviço, membros da Diretoria e 

Conselho de administração zelar pela segurança da informação da Companhia, observar a 

Política de Segurança da Informação, atuar em linha com normas, padrões e procedimentos 

vigentes, sugerindo aperfeiçoamentos e agindo proativamente na salvaguarda da segurança de 

informações pertinentes aos negócios da Companhia.  

Quanto ao ACERVO - MEC , assim o Grupo trata de segurança da informação: 

Em adequação aos termos do art. 104 do Decreto nº 9235, de 2017, os documentos e 

informações que compõe o acervo acadêmico, devem seguir os seguintes critérios:  

● Independente da fase em que os documentos e informações se encontrem ou 

de sua destinação final, conforme Código e Tabela aprovados pela portaria 

NA/MJ no 92, de 2011, os mesmos deverão ser convertidos para o meio digital, 

no prazo de vinte e quatro meses, a fim de manter a preservação dos 

documentos.  

● Os métodos de digitalização devem garantir a confiabilidade, autenticidade, 

integridade e durabilidade de todas as informações dos processos e 

documentos originais  

● A instituição de Ensino Superior (IES) deverá constituir um comitê gestor para 

elaborar, implementar e acompanhar a política de segurança da informação 

relativa ao acervo acadêmico, conforme definido nesta no Marco Legal da 

Educação Superior e, de maneira subsidiária, em suas normas institucionais.  

● O acervo acadêmico, que conterá as informações e documentos digitalizados, 

deve ser controlado por um sistema especializado de gerenciamento de 

documentos eletrônicos, que possua as seguintes características:  

o Possuir capacidade de utilizar e gerenciar a base de dados adequada 

para a preservação do acervo acadêmico digital.  

o Possuir forma de indexação que permita pronta recuperação do acervo 

acadêmico digital.  

o Possuir método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta 

a sua segurança e preservação. (BACKUP)  

● Fazer uso de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada em lei, 

pelos responsáveis pela mantenedora e sua mantida para garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo.  

● Vencido o prazo de guarda da fase corrente, o documento em suporte físico do 

acervo acadêmico em fase intermediária, cuja destinação seja a eliminação, 

poderá ser substituído, a critério da instituição, por documento devidamente 

microfilmado ou digitalizado, observadas as disposições, no que couber, da Lei 

nº 5.433, de 8 de maio de 1968, e do Decreto nº 1.799, de 30 janeiro de 1996.  

● A manutenção de acervo acadêmico não condizente com os prazos de guarda, 

destinações finais e especificações definidas no Marco Legal da Educação 
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Superior poderá ser caracterizada como irregularidade administrativa, sem 

prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal.  

O desconhecimento da Política de Segurança da Informação da Companhia não exime 

os colaboradores e demais agentes de suas responsabilidades perante a Companhia. A 

inobservância das regras da Política de Segurança da Informação pode implicar sanções 

previstas no Regime Disciplinar, conforme o caso e julgamento dos gestores da Companhia. O 

cumprimento das normas de Segurança da Informação deve ser auditado periodicamente pela 

Auditoria Interna da Companhia.  

Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Executivo de Segurança da Informação 

e encaminhados à consideração do membro da Diretoria responsável pelos controles internos 

da Companhia, quando necessário.  

A política adotada pela Faculdade Estácio de Juazeiro está calcada nestes dispositivos da 

Política de Segurança da Informação adotada pela Companhia. e deverá, na forma do previsto, 

ser revisada ordinariamente a cada dois anos e extraordinariamente sempre que necessário; em 

conformidade com a legislação vigente, e conforme evolução tecnológica aplicável. 

 

6.1.13 PLANO DE CONTINGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS POR DIA, 

7 DIAS POR SEMANA. 

 

O principal objetivo do Plano de Contingência da Infraestrutura Tecnológica da IES é 

garantir a continuidade do funcionamento da instituição, de forma ininterrupta, diante de 

qualquer eventualidade de parada de seus serviços tecnológicos, materiais ou pessoais, através 

de estratégias e ações preventivas e corretivas, 

A IES identifica três variáveis para o funcionamento adequado e ininterrupto da 

instituição: infraestrutura, processos e pessoas. A Infraestrutura engloba todas as variáveis 

utilizadas para realização dos processos: energia, telecomunicações, informática, multimídia, 

sistemas internos. Para cada um dos itens que compõem a infraestrutura deverá existir plano 

para manter os processos em execução, através de contratos de garantia de execução, grupos 

de atuação em emergência e equipamentos nobreaks/geradores. Os processos são concebidos 

como atividades realizadas para operacionalizar a Instituição, e dependem da infraestrutura 

toda ou de parte da estrutura em funcionamento. As pessoas realizam os processos com base 

na infraestrutura. 

O Plano de Contingência da Infraestrutura Tecnológica da IES voltado a mantê-la 

operativa de forma ininterrupta será composto pelos planos de:  

• Administração de crise: ações preventivas, análise de riscos, sistemas 

de emergência preparados, ou seja, procedimentos que serão 

acionados no momento em que a crise de fato ocorrer. Na ocasião, é 
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fundamental manter a equipe preparada para colocá-lo em prática até 

que a situação seja normalizada;  

• Continuidade operacional: relacionado aos ativos da instituição, sejam 

eles humanos ou não, o objetivo é mantê-los sempre disponíveis para 

que possam dar o suporte necessário à continuidade dos processos, 

sendo sua missão maior a de restabelecer os serviços no menor tempo 

possível caso haja uma interrupção nos sistemas de informação ou nos 

serviços prestados, de forma que o impacto causado seja ínfimo. 

6.1.14 PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

 

O plano de expansão e atualização de equipamentos da IES, elaborado pela área 

específica e aprovado pelas instâncias superiores viabiliza a execução do mesmo, no que se 

refere à expansão e atualização de equipamentos, com acompanhamento baseado em metas 

objetivas e mensuráveis, por meio de indicadores de desempenho, possibilitando ações de 

correção ao plano.    

A IES possui plano de manutenção, através de mão de obra própria e terceirizada, de 

forma a manter em bom estado de uso todos os seus equipamentos da área acadêmica e 

administrativa. 

Conforme pode ser verificado na planilha de projeção financeira, além de rubrica para 

manutenção, existe a reserva para aquisição de novos equipamentos e a atualização dos atuais, 

de modo a oferecer aos cursos ofertados todo o apoio logístico necessário. 

Em relação à atualização e aquisição de equipamentos, a Instituição estipula verba 

orçamentária para tal fim, ficando disposta em orçamento de expansão destinada à aquisição 

manutenção, atualização e aquisição de equipamentos para atender os cursos em andamento e 

novos cursos a serem protocolados.  

No período de vigência do presente PDI, está previsto orçamento para manutenção e 

aquisição de equipamentos, conforme o que está posto no ANEXO C do Documento. 

 

6.1.14.1 Metas Objetivas e Mensuráveis 

 

A política de aquisição, atualização e manutenção de equipamentos de tecnologia da 

Informação visa garantir aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão da IES a 

infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor funcionamento, estimada com base na 

previsão de alunos por curso. O programa de atualização de equipamentos da instituição busca 

no mercado equipamentos e programas modernos de forma a equipar seu parque 

computacional. A área de TI da IES, em articulação com os usuários identifica as necessidades e 
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oportunidades de melhorias em conformidade com as melhores práticas de mercado e suas 

tecnologias, objetivando:   

• Aumento de performance;  

• Melhor experiência de nossos alunos e colaboradores;  

• Segurança da informação;  

• Prospecção de novas tecnologias e atendimento as obrigações 

acadêmicas. 

6.1.14.2 Indicadores de Desempenho 

 

Com base em acompanhamento de desempenho dos equipamentos, redes e programas 

de TI, complementado por indicativos obtidos da avaliação interna, além das necessidades 

surgidas com o foco acadêmico, o parque computacional da IES é atualizado buscando dotar o 

ambiente tecnológico de condições operacionais propícias ao melhor desenvolvimento do 

aluno. Essa atualização é sincronizada com as provisões orçamentárias previstas pela IES e sua 

mantenedora.  

O Plano de atualização produz diretrizes para a IES, alinhando tecnologia e planejamento 

e alocando de maneira estruturada os recursos orçamentários de infraestrutura tecnológica. 

Esse plano abrange os seguintes componentes de Tecnologia da Informação:  

● Infraestrutura;  

● Hardware;  

● Softwares acadêmicos;  

● Equipamentos de rede;  

● Sistemas Operacionais; Softwares de comunicação;  

● Pessoas responsáveis pelos serviços e Processos. 

As ações tomadas na hora de avaliar ou melhorar determinados equipamentos, partem, 

inicialmente, da constatação de inoperabilidade do equipamento em questão, sendo de 

extrema importância a participação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da IES que é o órgão 

responsável pela avaliação da satisfação dos diversos setores da Instituição. 

 

INFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE 

 

A infraestrutura de execução e suporte da IES atende às necessidades institucionais, 

considerando a disponibilidade de serviços e meios apropriados para sua oferta. A instituição 

conta com equipe de atendimento atualizada nos produtos de TI que utiliza, além de 

fornecedores e prestadores de serviço alinhados com esses produtos. A área está estruturada 

em infraestrutura da tecnologia e sistemas, prestando serviços para as áreas acadêmicas e 

administrativas, suportando tanto equipamentos quanto sistemas em regime de produção, 
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além de desenvolvimento de novas soluções. A equipe sustenta os serviços em diversas 

tecnologias e linguagens de programação, tanto quanto solução de firewalls integrados em 

todas as unidades e sustentação de links de internet. 

Deve-se ressaltar que a IES integra a rede nacional da YDUQS de comunicação e de 

sistemas de aplicação corporativos e acadêmicos. 

O provisionamento da quantidade de pessoas da equipe é escalável de acordo com o 

crescimento do número de alunos e colaboradores. Para suporte tecnológico e atendimento de 

secretaria, TI e infraestrutura, a IES conta com sistema único de solicitações de serviço. 

 

6.1.15 DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE 

 

Os serviços de TI da IES representam um nó no sistema integrado de TI da Yduqs. 

Na IES, existem roteadores e concentradores da rede da IES, interligada, dinamicamente 

à rede da Yduqs, sustentando os computadores dos laboratórios específicos, dos laboratórios 

de informática e das áreas de apoio acadêmico, além da rede wi-fi. 

Através de convenio de cooperação técnico científica, a IES utiliza o AVA que suporta o 

EaD da Yduqs, via rede integrada da Yduqs. A IES também utiliza o AVA Teams da Microsoft em 

suas atividades acadêmicas.  

 Quanto ao suporte, a IES utiliza técnicos especializados e treinados responsáveis por 

manter a infraestrutura de Tecnologia da Informação em condições perfeitas de funcionamento, 

uso e disponibilidade, oferecendo serviços de suporte com atendimento, manutenção 

preventiva e manutenção corretiva. 

 

6.1.15.1 Data center 

 

O Datacenter alocado na Lumen Rio de Janeiro com DR em São Paulo atua de forma 

proativa e inovadora, agregando melhorias contínuas e antecipando possíveis impactos, com 

efetividade dos resultados alcançados, comprometimento com as atividades e transparência 

através dos indicadores, ISAE 3402- Selo de conformidade e confiança, que tem 

aproximadamente: 
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6.1.15.2 Computação Em Nuvem 

 

A estrutura de nuvem do Microsoft Azure é utilizada como solução de Hibrid Cloud com 

Datacenter On-Premises UOLDIVEO. 

E essa solução permite uma variedade de serviços para solucionar os desafios dos 

negócios e trazer escalabilidade e confiabilidade para a corporação. 

Tem-se a segurança física e de dados, através da comunicação criptografada com o 

Datacenter On-premises com o recurso de Gateway VPN SITE TO SITE com alta disponibilidade 

(Tempo de atividade de SLA de 99,9% para gateways de VPN) 

 

6.1.15.3 Hibrid Cloud 

 

AKAMAI: A estrutura de nuvem do Microsoft Azure é utilizada como solução de Hibrid 

Cloud com nosso Datacenter On-Premises UOLDIVEO. 

Hoje tem-se na estrutura da instituição, além do firewall, uma proteção extra para 

alguns sites que estão na AKAMAI. Além dessa proteção contra vários ataques conhecidos, tem-

se também aceleração de pacotes e cache para algumas aplicações. 
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6.1.15.4 VDI - Virtual Desktops Infrastructure 

 

Objetivos: A implementação da solução de VDI de toda a infraestrutura de computação 

acadêmica das IES, trouxe, para os nossos alunos e docentes, alta performance, inovação e 

flexibilidade. 

Benefícios: Trata-se de uma Arquitetura moderna, com grande melhora  na performance 

nos laboratórios, permitindo o aprovisionamento das máquinas e aplicativos em uma única 

plataforma gerando total mobilidade para docentes e alunos. 

 

 
 

6.1.15.5 HIPERCONVERGÊNCIA 

 

Hoje já há parte da infraestrutura hiperconvergente funcionando como uma Nuvem 

dentro do Data Center, permitindo flexibilidade e agilidade ao sistema, uma vez que reúne os 

recursos de computação e armazenamento em uma camada única e virtualizada, que realiza o 

gerenciamento centralizado do ambiente. Tudo isso gera previsibilidade, tanto técnica quanto 

econômica, agilidade e simplicidade além de uma grande escalabilidade acelerada, trabalhando 

de forma unificada. 
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6.1.16 DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS E MEIOS APROPRIADOS PARA SUA OFERTA 

Com base na infraestrutura disponibilizada, a IES utiliza sistemas corporativos, sistemas 

locais e serviços de internet para atendimento a alunos, docentes, técnico administrativos e 

público em geral.  

Dentre os sistemas em uso, existem os sistemas de informações acadêmicas, sistemas 

de apoio acadêmico, sistemas de autoria, sistema de apoio à biblioteca, sistemas específicos 

para cursos e sistemas administrativos, possuindo alguns deles tecnologia embarcada, 

viabilizando o uso de apps, sendo intenso o uso de sistemas interativos digitais nas atividades 

acadêmicas. 

 

6.1.17 PLANO DE CONTINGÊNCIA, REDUNDÂNCIA E EXPANSÃO 

 

A infraestrutura de execução e suporte da IES atende às necessidades institucionais e 

corporativas, considerando a redundância de equipamentos e de rede internet, com o uso de 

conceito de nuvem e, também utilização de recursos físicos como concentradores de sistemas 

dados e de rede, gerador e nobreaks dimensionados para manter a IES operativa de forma 

ininterrupta. 
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RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

Tecnologia da informação e comunicação (TIC) pode ser definida como um conjunto de 

recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum.  

O desenvolvimento de hardwares e softwares garante a operacionalização da 

comunicação e dos processos informacionais em meios virtuais, sendo que a popularização da 

internet potencializou o uso das TICs em diversos campos. Através da internet, novos sistemas 

de comunicação e informação foram criados, formando uma verdadeira rede. Criações como o 

e-mail, o chat, os fóruns, a agenda de grupo online, comunidades virtuais, webcam, entre outros, 

revolucionaram os relacionamentos humanos. 

Por meio do trabalho colaborativo, profissionais distantes geograficamente trabalham 

em equipe. O intercâmbio de informações gera novos conhecimentos e competências entre os 

profissionais. Novas formas de integração das TICs são criadas, sendo que uma das áreas mais 

favorecidas com as TICs é a educacional. 

Na educação presencial, as TICs são vistas como potencializadoras dos processos de 

ensino – aprendizagem e a IES utiliza as TICs no uso significativo de atividades digitais no ensino 

presencial. Além disso, a tecnologia traz a possibilidade de maior desenvolvimento – 

aprendizagem – comunicação entre as pessoas com necessidades educacionais especiais.  

O sistema de comunicação e informação adotado pela IES tem por objetivo articular 

diversos canais de atendimento ao aluno para oferecer segurança, flexibilidade e agilidade nas 

diversas situações de comunicação inerentes à modalidade. 

 

6.1.18 APLICATIVO “MINHA ESTÁCIO”. 
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6.1.19 COMUNICAÇÃO VIA TELEFONIA 

 

Por meio do portal da instituição na internet, bem como em todas as comunicações 

externas realizadas pela instituição (outdoor, publicidade, cartazes etc.), o aluno tem acesso às 

linhas telefônicas disponíveis para atendimento. Uma delas trata de chamadas locais oriundas 

da cidade sede da instituição, e a outra trata de chamadas das demais localidades. O 

atendimento via telefonia está disponível de segunda a sexta-feira, de 08h às 20h; e aos sábados, 

de 8h às 18h. 

A central de atendimento telefônico é treinada especialmente para atender às 

particularidades de alunos, especialmente no que se refere a processos administrativo-

acadêmicos e dúvidas gerais sobre a modalidade e a progressão acadêmica. Além de 

treinamento, foi criada uma relação das Perguntas Mais Frequentes – FAQ (Frequently Asked 

Questions), que se refere sistema de ajuda em forma de arquivos contemplando respostas aos 

questionamentos ou problemas mais frequentes. A FAQ será o padrão de categorização para os 

operadores da central de atendimento. 

 

 

6.1.20 COMUNICAÇÃO VIA MENSAGEM ELETRÔNICA 

 

Além do telefone, o aluno também possui a sua disposição o atendimento via mensagem 

eletrônica, disponível na página da internet. Aos moldes do telefone, a emissão de mensagem 

para atendimento segue FAQ para produção do comunicado, no qual há um protocolo de 

filtragem para maior clareza do chamado, a partir das seguintes premissas: a) identificação do 

remetente; b) assunto da mensagem; c) região/polo; d) curso; e) especificação do chamado.  

Além do atendimento presencial, a IES possui um canal exclusivo para falar os alunos. A 

Faculdade Estácio de Juazeiro possui um número (74) 2323-0002 via WhatsApp para sanar 

diversas questões sobre sua jornada acadêmica, basta clicar no número da opção desejada. 

1 para ingresso Medicina 

2 para atendimento financeiro (dúvidas sobre boleto) 

3 para Declaração e documentação 

4 para financiamentos (PROUNI, FIES, PRAVALER) 

5 para Colação de grau 

6 para Internato 

7 para Renovação de Matrícula 

8 para Assuntos acadêmicos 

9 para dúvidas sobre SIA/Teams 

10 para sugestões, críticas e elogios 
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6.1.21 RECURSOS DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL 

 

A integração das tecnologias da informação e comunicação nas práticas pedagógicas do 

ensino superior evidenciam pontos de inovação didático-metodológica tanto nas aulas 

presenciais quanto nas atividades extraclasse. A utilização de recursos como vídeos e programas 

educativos mostra-se eficiente no processo ensino-aprendizagem do ponto de vista da maioria 

dos estudantes, porque os mesmos avaliam que o trabalho pedagógico em torno de conteúdos 

curriculares se torna mais dinâmico e interativo. 

A integração das tecnologias na educação (essencialmente as de natureza 

hipermidiática) requer reflexão constante sobre as possibilidades no trabalho pedagógico.  

O uso de recursos da tecnologia da informação e comunicação na mediação pedagógica 

reflete em maior motivação dos estudantes, dinamizando o processo ensino-aprendizagem, 

alterando os espaços de ensinar e aprender, modificando a ecologia cognitiva dos sujeitos 

envolvidos, potencializando o desenvolvimento do raciocínio e possibilitando a aquisição da 

fluência tecnológica e a autonomia do aprendizado. 

Pode-se afirmar que o uso das TICs no ensino-aprendizado requer mudanças no 

professor, preocupado, agora, não apenas no repasse de conteúdos tão comum na educação 

tradicional, mas na transformação do estudante de passivo para sujeito do processo de 

aprendizado. A integração de TIC nos cursos de graduação promove um despertar para a 

transição do ensino baseado na transferência de conteúdo para um ensino mais autônomo, 

dinâmico, não-linear e proativo. 

A integração de recursos das tecnologias de informação e comunicação permite 

modificar a concepção de ensino-aprendizagem na IES, gerando interatividade e interação mais 

contínua e sensorial, sendo que além da verbalização, a hipermídia potencializa interatividade 

que produz interação e criação de conhecimento. 

6.1.22 INTERATIVIDADE ENTRE OS MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÊMICA  

 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação da instituição asseguram e 

viabilizam as ações acadêmico-administrativas, garantindo a acessibilidade comunicacional, 

permitindo a interatividade entre os membros da comunidade acadêmica através de soluções 

tecnológicas avançadas.   

Para a utilização de maneira adequada das TIC como ferramentas, no processo de 

ensino-aprendizagem, pelo docente, no sentido da inovação, foi preciso uma mudança no perfil 

do professor de forma que tenha conhecimento sobre as possibilidades do recurso tecnológico, 

a fim de poder utilizá-lo como instrumento de aprendizagem. 
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A IES implantou a rede social corporativa Conecta, interligando a instituição às outras 

instituições de ensino Yduqs espalhadas pelo país e interligando o corpo docente e técnico-

administrativo. A rede Conecta está baseada nos pilares colaboração, conhecimento e 

relacionamento: elementos essenciais para o desenvolvimento e sustentação de uma IES rápida 

e transparente; para maximizar agilidade e sempre servir melhor os alunos e, também, os 

colaboradores.   

A IES utiliza sistemas integrados para gestão das áreas acadêmico/administrativa, a 

saber: - SIA – Sistema de Informações Acadêmicas; - SAP - Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial e - ADP – Sistema de Administração de Pessoal. 

Tais sistemas envolvem os processos existentes na instituição, incluindo diversas etapas 

que vão desde a captação dos alunos até o controle por centro de custo. O Sistema de 

Informações Acadêmicas (SIA) abrange os módulos de: Processo Seletivo, Secretaria, Matrícula, 

Web, Portal do Aluno, Portal do Professor, Avaliação Institucional, Tesouraria, Financeiro. O SAP 

proporciona o controle administrativo-financeiro da empresa por meio da integração dos 

departamentos de Finanças, Contabilidade, Suprimentos, Patrimônio e Recursos Humanos. 

Os sistemas acadêmico/administrativos possuem funcionalidades para os docentes, 

coordenadores de cursos, acadêmicos e administrativos, em rede local ou na Web. Ao docente 

é permitido o controle sobre as notas e frequências dos acadêmicos. O processo de 

preenchimento do diário e do conteúdo ministrado pode ser realizado, pela conexão wireless, 

por tecnologia móvel, via APP. 

Os Coordenadores dos Cursos, por meio do SIA, poderão elaborar os horários para o 

próximo semestre, visualizar as informações registradas pelos professores e controlar o 

cotidiano acadêmico do acadêmico. Ao acadêmico é permitida a visualização de notas e 

frequências além da interação com o ambiente, também, via tecnologia embarcada, através de 

APP. 

O SIA possibilita aos administrativos, dependendo do segmento em que atuam, a 

visualização e/ou controle pertinente à função que desempenham. 

Para a efetivação do processo ensino-aprendizagem, são propiciados aos docentes, na 

operacionalização de suas aulas, recursos tecnológicos como: internet para acesso a diversos 

sites (de pesquisa, visualização de mapas, de publicação de conteúdos, programas educativos, 

simuladores online entre outros), editor de texto, planilha eletrônica, software de apresentação, 

softwares de criação e manipulação de imagens, sons e vídeos, além de serviços de e-mail e 

videoconferência. 

Os docentes contam com o Sistema Gestão do Conhecimento – SGC, sistema que 

permite a construção coletiva dos PPCs, Planos de Ensino, Planos de Aula, Atividades 

Estruturadas e metodologias específicas das disciplinas. A participação docente visa à busca 

permanente da excelência de ensino e à constante atualização dos conteúdos, de acordo com a 

evolução do conhecimento e do mercado de trabalho.  

A IES conta com o Campus Virtual – site com serviços e notícias de interesse dos alunos, 

com informações disponibilizadas de forma segmentada, por turno e turma- e o Painel do 
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Professor – portal, no site institucional, com informações e notícias de interesse dos professores 

da IES. O site é atualizado dinamicamente e o acesso pode ser feito da residência do aluno ou 

do professor. 

A IES utiliza o AVA Teams da Microsoft para suas atividades digitais na modalidade 

presencial. O aluno conta com acesso a ferramentas SAVA – Sala de Aula Virtual de 

Aprendizagem - interface intuitiva e amigável, possui funcionalidades como:  

• Roteiro de estudo para cada aula;  

• Chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente com a possibilidade de troca 

de arquivos em tempo real;  

• Acesso direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas 

disponibilizados pelos docentes;  

• Repositório de objetos para os docentes;  

• Calendário acadêmico;  

• Quadro de horários de aulas;  

• Feed de notícias;  

• Relatórios padrão para os docentes;  

• Consulta para os alunos ao currículo Lattes dos seus docentes;  

• Integração com Facebook. 

6.1.23 TERMOS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

A IES, juntamente com sua mantenedora, através de convênio de cooperação técnico 

científica com as demais IES do grupo Yduqs e demais setores do grupo, inclusive com a 

EnsineMe, viabiliza o uso de programas autorais, softwares, procedimentos, profissionais, redes 

e equipamentos visando prover suas atividades com a melhor qualidade possível.     

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

O Setor de Operações possui um plano de manutenção dos sanitários, com rotinas 

diárias de limpeza e conservação dessas instalações, de acordo com planejamento e normas da 

instituição. 

Como dito anteriormente, no que tange à segurança, todos necessitam de identificação 

para entrar no campus da instituição, além de haver câmeras e equipamentos de segurança 

disponíveis em todos os espaços. 

A instituição assegura aos indivíduos portadores de deficiências condições de acesso e 

utilização dos sanitários.  
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O controle diário de manutenção é realizado através de checklists colocados em cada 

banheiro e acompanhados pelos auxiliares de manutenção responsáveis pela limpeza e 

conservação dos banheiros. 

Os sanitários possuem excelente iluminação e ventilação e a luz natural é inserida por 

meio de janelas de vidros. 

 

6.1.24 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

Na Faculdade Estácio de Juazeiro, a instituição dispõe de 36 baterias de sanitários, 

dividido em masculino, feminino e banheiros adaptados para pessoas com necessidades 

especiais. 

 

6.1.25 ACESSIBILIDADE E DIVERSIDADE 

 

São disponibilizadas instalações sanitárias acessíveis que atendem as necessidades de 

pessoas com deficiência física, em consonância com a legislação em vigor e a NBR 9050. Os pisos 

são nivelados, há dimensionamento dos espaços e portas, peças sanitárias adaptadas, barras de 

apoio e segurança, sinalizador, dentre outros elementos que promovem conforto e 

funcionalidade aos usuários. 

 

BIBLIOTECA 

 

 A biblioteca da Estácio Juazeiro oferece serviços e produtos para a atender o processo 

ensino e aprendizagem da comunidade acadêmica. Conta com um profissional bibliotecário e 

auxiliares para o atendimento. 

A Biblioteca possui o sistema Pergamum que estabelece rotinas informatizadas de 

acesso a banco de dados via web, otimizando o acesso ao catálogo bibliográfico, renovação e 

reservas. Esse acesso é feito através dos terminais de autoatendimento localizados na recepção 

da Biblioteca e computadores existentes nos Laboratórios de Informática, disponíveis de 

segunda a sábado na IES. 

O sistema Pergamum oferece pesquisa on-line, por título, autor, assunto, editora, etc. 

no catálogo do acervo bibliográfico através de terminais in loco e/ou na Internet por meio do 

site institucional. 

O empréstimo domiciliar é permitido somente a alunos regularmente matriculados, 

professores e colaboradores administrativos, sendo autorizada a retirada de até três (3) obras 

simultaneamente, desde que não sejam do mesmo título e autor, limitada à disponibilidade 
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física no acervo. A devolução é feita em até sete dias corridos, dentro do horário de 

funcionamento da Biblioteca 

O empréstimo pode ser realizado somente na unidade em que os alunos estão 

matriculados e para professores e colaboradores administrativos cadastrados no sistema 

Pergamum. 

Reserva e Renovação de obras podem ser feitas on-line via Internet e nos terminais de 

autoatendimento. O acervo pode ser reservado e renovado, por seus usuários, de forma 

presencial ou on-line através do SIA (alunos e docentes) ou pelo site da instituição. 

A Biblioteca disponibiliza o serviço de confecção de ficha catalográfica dos TCCs 

(Monografias, Teses e Dissertações) para auxiliar os alunos formandos. 

Além do acervo físico a instituição dispõe do acervo digital. O acesso à Biblioteca Virtual 

pode ser feito diretamente pelo website ou via plataforma da instituição de ensino. 

A Biblioteca Virtual Universitária 4.0 incorpora diversas obras para acesso e consulta por 

parte dos usuários.  

A interface de publicação permite, além da visualização do conteúdo, o uso de outros 

recursos, como marcadores de texto, notas e seleção de livros favoritos.  

Atualmente conta com aproximadamente 7.000 títulos, de mais de 40 áreas do 

conhecimento; reunindo um acervo de diversas editoras, com acesso ilimitado e multiusuário e 

atualizações constantes.  

Garante também mobilidade aos usuários com acesso por meio de computadores, 

tablets e smartphones (IOS e Android). Além disso permite impressão de até 50% do conteúdo 

de livros com valores de fotocópia, possibilitando a leitura off-line e a escolha de até dez livros 

que ficarão disponíveis por um período mínimo de trinta dias, tempo que pode ser renovado.  

A plataforma Minha Biblioteca oferece obras para acesso e consulta por parte dos 

usuários.  

Permite, além da visualização do conteúdo, o uso de outros recursos, como marcadores 

de texto, anotações e seleção de livros favoritos, entre outros. 

A instituição disponibiliza a EBSCO que oferece acesso a diversas bases de dados com 

texto completo, que incluem periódicos e e-books, abrangendo diversas áreas do conhecimento 

e possuindo periódicos especializados, que suplementam os conteúdos administrados nas 

disciplinas. 

Além disso inclui o portal DynaMed Plus, que é a fonte de informação baseada em 

evidências clínicas, projetada para otimizar o tempo de resposta. O seu conteúdo, enfatize-se 

engloba milhares de temas da área da saúde. 

As bases assinadas pela instituição são: Academic Search Complete; Applied Science & 

Technology Source; Business Source Premier; CINAHL with full text; Dentistry & Oral Sciences 

Source; DynaMed Plus; Ebook Academic Collection; EBook Clinical Collection; EBSCO Discovery 

Service; Education Source; Fonte Acadêmica; Hospitality & Tourism Complete; International 

Pharmaceutical Abstracts; MEDLINE Complete; Psychology and Behavioral Sciences Collection; 

Regional Business News; World Politics Review. 
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 A EBSCO permite acesso online, simultâneo e ilimitado por IP ou acesso remoto no 

website da Instituição; possui Interface única de busca em português, o EBSCOhost e tradutor 

automático do texto completo para o português; possibilita salvar os artigos pesquisados, 

imprimir, enviar (e-mail) ou guardar na base (MyEBSCOhost – ferramenta que permite salvar 

pesquisas em uma conta pessoal para posterior consultas); inclui leitor de voz, que pode ler o 

conteúdo HTML em voz alta para deficientes visuais.  Sua atualização é diária. 

 O Portal EBCSCO possuí aproximadamente 20.000 títulos de periódicos. 

  O acesso é realizado a partir de qualquer terminal ligado à Internet localizado na 

Instituição. 

Além das bases oferecidas através de contrato firmado, são indicadas aos usuários para 

pesquisa, bases de dados de acesso gratuito. 

A Biblioteca promove visitas guiadas para os usuários, com o objetivo de apresentá-los 

a todos os recursos disponíveis para a comunidade acadêmica, inclusive os informacionais, 

como: uso do sistema Pergamum; plataformas virtuais Biblioteca Virtual Universitária 4.0 – BV, 

Minha Biblioteca, Repositório de Livros Próprios e EBSCO; utilização dos serviços oferecidos e 

outros. Consequentemente, essas visitas servem para o treinamento dos usuários, que passam 

a entender o processo de funcionamento da Biblioteca. 

6.1.26 INFRAESTRUTURA 

 

A Biblioteca da Estácio Juazeiro tem como meta básica atender demandas 

informacionais dos seus usuários com qualidade e eficiência, através do processo de organização 

e disseminação da informação. Atualmente conta com 50.000 títulos, além dos mais de 20 mil 

títulos virtuais, e assinatura de Base de dados para periódicos acadêmicos e científicos.  

Acompanhando a tendência global, foram adotados os recursos tecnológicos mais 

avançados, visando oferecer aos usuários amplas possibilidades de pesquisa. A Biblioteca possui 

um moderno sistema de gerenciamento de informações, possibilitando a agilidade nos serviços 

oferecidos à comunidade acadêmica e a comunidade em geral.  

Na estruturação da Biblioteca pode-se observar: 

• Layout apropriado para um ambiente de estudo e pesquisa, 

adequadamente iluminado e sinalizado, que exibe mural com 

informações essenciais para a comunidade acadêmica;  

• WiFi, com banda larga e gratuita, para os usuários que queiram utilizar 

seus próprios dispositivos eletrônicos (tablet, notebook, 

smartphone). Além de 10 computadores para os usuários realizarem 

pesquisas e leituras virtuais;  

• Informatização do sistema de catalogação, empréstimo e pesquisa. 

Com terminais para consulta ao acervo;  
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• Avaliação constante do acervo, com aquisições de bibliografias e 

revisão global das assinaturas de periódicos nacionais e estrangeiros 

(Base de Dados), com participação do NDE;  

• Atualização permanente da equipe através de reciclagem em cursos 

de aperfeiçoamento e treinamento, objetivando a constante melhoria 

do trabalho técnico e do atendimento aos usuários.  

A Biblioteca da Instituição localiza-se no térreo, com um espaço físico total de 275,97m² 

e apresenta condições adequadas no que se refere à dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação (100% climatizada), segurança, conservação e comodidade necessárias às atividades 

propostas.   

O espaço físico da Biblioteca está dividido em: 

✓  01 Salão do acervo (101,07 m²); 

✓ 01 Salão de estudos (91,23 m²); 

✓  04 Salas de estudo em grupo (24,00 m²); 

✓  17 Baias de estudo individual; 

✓  01 Sala de Vídeo/multimídia (8,37 m²); 

✓  01 Sala de Pesquisa informatizada (9,97 m²); 

✓  01 Sala do Bibliotecário/processamento técnico (4,72 m²); 

✓  01 Recepção (36,57 m²); 

✓  04 computadores para consulta e pesquisa; 

✓  07 computadores com DOSVOX/NVDA; 

✓  01 balcão de atendimento  

✓  03 terminais de consulta do acervo; 

✓  01 balcão de atendimento para PNEs.A Biblioteca possui extintores de 

incêndio, distribuídos entre os espaços.  As áreas se encontram climatizadas 

por meio de aparelhos de ar-condicionado.  

A Biblioteca dispõe de WiFi, com banda larga e gratuita, para os usuários que queiram 

utilizar seus próprios dispositivos eletrônicos (tablet, notebook, smartphone); além de 

computadores para os usuários realizarem pesquisas e leituras virtuais. 

 Na Biblioteca podem ser encontradas ferramentas de acessibilidade, tais como 

computadores com o Sistema DOSVOX NVDA, fones de ouvido, teclado em braile, lupa e cartilha 

contendo conceito, legislação, alfabeto na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS com exemplos de 

sinais e orientações para facilitar a leitura labial destinadas aos funcionários da Biblioteca. 

Para auxiliar os usuários, exibe mural com informações essenciais para a comunidade 

acadêmica. E apresenta as Normas de Atendimento (Regulamento) que descrevem os 

procedimentos de utilização da Biblioteca. 

Há espaço para as atividades técnicas (catalogação/ classificação dos materiais no 

sistema da biblioteca) do bibliotecário e também para atendimento aos coordenadores e 

professores para a organização e definição das bibliografias para o PPC de cada curso. 
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E para a segurança dos livros físicos, dispõe de um portal eletrônico, por meio de 

dispositivo sonoro, identifica se o livro está saindo da biblioteca sem passar pelo atendimento. 

A atualização e manutenção da infraestrutura física da Biblioteca abrange todas as áreas 

e fatores como iluminação, climatização, mobiliário, equipamentos e limpeza. A necessidade de 

expansão dos espaços também é considerada.  

As ações visam atender satisfatoriamente os usuários e apoiar os processos voltados ao 

atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. É fundamental que a estrutura física 

e os equipamentos tenham atenção constante para não deixar de atender aos usuários em 

termos de qualidade e conforto.  

O mapeamento dos problemas e as decisões sobre as soluções são discutidos com os 

gestores, levando-se em conta as opiniões emitidas pelos usuários. 

Os procedimentos adotados possuem periodicidades diferentes, que atualizam e 

garantem a manutenção dos espaços; sempre visando a qualidade. 

Seu horário de funcionamento é de segunda à sexta das 07h30 às 18h40.  A partir da 

autorização dos cursos de graduação no período noturno a biblioteca funcionará até 22h. 

 

 

6.1.26.1 Acervo 

 

A Biblioteca atualmente oferece um acervo misto e conta com títulos físicos e virtuais. 

O salão do acervo está adequadamente iluminado e sinalizado, com indicações afixadas 

nas estantes, para facilitar a localização do acervo que está acondicionado em estantes. E se 

encontra organizado de forma a facilitar a recuperação dos documentos. 

 

6.1.26.2  Acervo de Periódicos 

 

Base de fundamental importância para o conhecimento e a pesquisa científica, é ainda 

fonte de atualização permanente das disciplinas dos seus cursos de graduação. A Biblioteca 

conta com a assinatura da Base de Dados EBSCO. Além disso, indica aos usuários as bases de 

dados de acesso livre, como: CAPES, BIREME, SCIELO e IBICT. 

 

6.1.26.3 Serviços e Informatização 

 

O Sistema Informatizado Pergamum gerencia o controle do acervo da Biblioteca. 

Permite aos discentes e docentes a consulta, reserva e renovação online de sua residência ou 

de computadores disponibilizados para tal finalidade na própria Biblioteca e permite a geração 

dos mais diversos relatórios de gestão.   
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Serviço de acesso ao acervo - Toda a comunidade da IES tem acesso controlado à área 

do acervo. Todas as estantes estão sinalizadas, classificadas por conteúdo. A bibliotecária está 

habilitada para esclarecer quaisquer dúvidas e/ou auxiliar a busca de títulos requeridos pelos 

usuários. O acesso ao conteúdo do acervo se dá através do sistema on-line via Internet ou por 

meio dos terminais próprios, nos quais as informações necessárias para localização das obras 

podem ser acessadas através de estratégias de buscas por: autor, título, editora e assunto, entre 

outros e mediante a anotação do número de chamada. Depois de localizada a obra desejada, o 

usuário, sendo ele aluno, professor ou colaborador da Instituição, pode solicitar seu empréstimo 

e/ou consulta.  

 

Serviços oferecidos: 
 

a) Empréstimo domiciliar 

b) Reserva e Renovação de livros 

c) Consulta local 

d) Conexão com a Internet sem fio, banda larga e gratuita oferecida aos usuários 

e) Acervo catalogado na fonte 

f) Capacitação de alunos 

g) Exposição dos novos materiais bibliográficos 

h) Salas de estudo em grupo e estações individuais 

i) Pesquisa Bibliográfica - oferece acesso, pelo próprio usuário, ao catálogo 

bibliográfico 

j) Levantamento Bibliográfico - Serviço que recupera informações existentes 

sobre determinado assunto em bases de dados locais, a pedido do usuário. O 

relatório vem sob a forma de referências bibliográficas e o usuário fornece 

mídia para receber o levantamento bibliográfico desejado. 

k) Orientação de Normalização Bibliográfica - Serviço de orientação na 

elaboração de referências bibliográficas e normalização de trabalhos técnico-

científicos segundo normas da ABNT.  

l) Confecção da Ficha Catalográfica que todos os TCCs devem ter. 

m) Visitas Orientadas - A Biblioteca realiza visita orientada, que permite ao 

usuário conhecer a distribuição do espaço físico, os recursos oferecidos, bem 

como normas e procedimentos para sua utilização. A visita deve ser 

previamente agendada, através do SIA.  Essas visitas são essenciais para os 

calouros e costumam ser indicadas pelos Coordenadores de cada curso. 

 

6.1.26.4 Normas e Procedimentos de Utilização da Biblioteca 
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A Biblioteca da Estácio Juazeiro tem como objetivo dar suporte informacional completo 

e atualizado às atividades de ensino oferecidas por esta Instituição, contribuindo de forma 

efetiva para a disseminação e assimilação do conhecimento contido no acervo, físico e virtual, e 

ao seu alcance. E segue as normas descritas abaixo. 

 

6.1.26.5 Consultas 

 

Serão permitidos aos alunos regularmente matriculados, professores e colaboradores 

administrativos a consulta e o empréstimo, desde que sejam respeitadas as regras de cada tipo 

de retirada.  

Compreende-se por consulta a retirada de obra condicionada à devolução no mesmo 

dia, dentro do horário de funcionamento da biblioteca.  

A todos os usuários ativos cadastrados no Pergamum será facultada a consulta de até 3 

obras simultaneamente, desde que não sejam do mesmo título e autor.  

A efetivação da consulta se dará mediante validação da identificação do usuário, através 

da leitura biométrica ou senha pessoal.  

A consulta poderá ser realizada em qualquer biblioteca integrante da Rede Estácio, 

sempre de acordo com os procedimentos acima.  

 

6.1.26.6 Empréstimos 

 

Compreende-se por empréstimos a retirada de obra condicionada à devolução em até 

7 dias corridos, dentro do horário de funcionamento da biblioteca.  

O empréstimo será facultado somente à alunos regularmente matriculados, professores 

e colaboradores administrativos, sendo permitida a retirada de até 3 obras simultaneamente, 

desde que não sejam do mesmo título e autor, limitado à disponibilidade física no acervo.  

Não será permitido o empréstimo de obras de referência (legislação e códigos, 

enciclopédias e dicionários), monografias de graduação, teses, obras raras e exemplares únicos, 

ficando estes disponíveis apenas para consulta. 

O empréstimo poderá ser realizado somente na unidade em que os alunos regularmente 

matriculados, professores e colaboradores administrativos encontram-se cadastrados no 

Sistema Pergamum.  

 

6.1.26.7 Renovação de Empréstimo 
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As obras emprestadas poderão ser renovadas por 7 dias, de forma presencial ou on-line 

(no SIA ou no sistema “Meu Pergamum”), dentro da data limite para a devolução e da vigência 

do período acadêmico em curso, desde que outro usuário não a tenha reservado. 

É permitida a renovação do livro até dez vezes de forma on-line, desde que não haja 

reserva para a obra. Após as dez renovações, o usuário deverá comparecer a biblioteca com o 

exemplar para devolução ou possível renovação presencial. 

Quando o 7º dia não for dia útil à entrega deverá ser efetuada no 1º dia útil 

subsequente. 

O Sistema não permitirá a renovação de livros fora da data limite de renovação ou para 

usuários que estiverem penalizados cumprindo suspensão por entrega de livros fora do prazo. 

 

6.1.26.8 Reserva de Livros 

 

A reserva poderá ser solicitada quando todos os exemplares da obra já estiverem 

emprestados, e estará disponível para os usuários (alunos, professores e colaboradores) 

habilitados para empréstimo que não estiverem em penalidade.  

Será disponibilizada a reserva On-Line de até 3 obras por vez, a qual deverá ser realizada 

no SIA (alunos) ou no sistema “Meu Pergamum” (que possibilita ao usuário acessar suas 

informações referentes à: Renovação, Reserva, Material Pendente, Áreas de Interesse, entre 

outros). 

Os usuários (alunos, professores e colaboradores) serão notificados por e-mail no 

momento em que a obra solicitada for devolvida para a biblioteca, respeitando-se a fila de 

espera. 

A obra ficará disponível para o usuário pelo prazo de 24 horas, expirando-se 

automaticamente caso o usuário não compareça a biblioteca. 

O usuário poderá acompanhar o andamento da reserva no sistema através do “Meu 

Pergamum”. 

 

6.1.26.9 Devolução de Livros 

 

O material emprestado deverá ser devolvido, impreterivelmente, no prazo estipulado e 

informado no ato da consulta/empréstimo, que poderá ser consultado, a qualquer momento, 

através do SIA ou do sistema “Meu Pergamum”. O descumprimento destas condições acarreta 

em inadimplência do usuário. 

 

6.1.26.10 Penalidade 
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Compreende-se por penalidade o impedimento de reservar, retirar para consulta ou 

para empréstimo pelo usuário inadimplente. 

Na inobservância do prazo, o usuário ficará afastado pelo dobro dos dias atrasados, 

sendo a penalidade computada por obra, ficando este impedido de utilizar o acervo até o final 

de todos os períodos de afastamento. 

Ao usuário inadimplente será solicitada a devolução da obra em seu poder, por e-mail, 

emitido através do Sistema Pergamum, um dia após a data efetiva da devolução e diariamente 

até a devolução da obra. O bibliotecário ainda poderá fazer uso de cobrança por telefone, envio 

de carta e/ou e-mail e mensagem no campus virtual, quando disponível. 

 

6.1.26.11 Reposição de Obra Extraviada por Aluno 

 

O usuário deverá repor as obras danificadas ou extraviadas em seu poder dentro dos 

prazos estabelecidos para empréstimo e consulta de livros, mesmo em caso de perda, roubo ou 

furto (independente da apresentação de B.O – Boletim de Ocorrência). 

A obra perdida deverá ser substituída por outra idêntica ou edição atualizada. Em caso 

de obra esgotada na editora, poderá ser indicada para reposição outra obra que pertença à 

bibliografia básica do curso, pelo bibliotecário. A reposição da obra fora do prazo não isenta do 

cumprimento, pelo usuário, da penalidade referente aos dias de atraso. 

 

6.1.26.11.1 Biblioteca Virtual – BV 

 

A Biblioteca Virtual é um acervo virtual de livros-texto, com obras em Português e leitura 

total disponível pela Internet. Disponibiliza o acesso atualmente a mais de 8.700 títulos, de mais 

de 40 áreas do conhecimento. Apresenta parceria com 30 editoras, entre elas Atheneu, 

Autêntica, Casa do Psicólogo, Contexto, Freitas Bastos, Interciência, Intersaberes, Lexikon, 

Pearson, Rideel, etc.  

A interface de publicação permite, além da visualização e leitura do conteúdo, o uso de 

diversos recursos, como marcadores de texto e página, notas, citações, cartões de estudo e 

seleção de livros favoritos, entre outros. Permite impressão de até 50% do conteúdo de livros 

com valores de fotocópia. Oferece ferramentas de acessibilidade, que possibilitam variadas 

adaptações para melhor visualização e leitura em voz alta.  

A Biblioteca Virtual oferece acesso ilimitado e multiusuário. Pode ser acessada de 

qualquer computador conectado à Internet, independente do aluno estar nas dependências da 

Instituição, o que garante mobilidade aos usuários com acesso por meio de computadores, 

tablets e smartphones (IOS e Android). 

A perspectiva é que o acervo da Biblioteca Virtual continue a se expandir anualmente, 

através de novas parcerias estabelecidas com as editoras. O material está disponível para o 
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professor através do “Portal do Professor” e para alunos através do “Aluno on-line”, no SIA – 

Sistema de Informações Acadêmicas e no SAVA – Sala de Aula Virtual. 

 

6.1.26.11.2 Minha Biblioteca 

 

É um consórcio formado pelas quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil 

- Grupo A, Grupo Gen, Manole e Saraiva, além de diversas editoras convidadas - que oferecem 

às instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora para acesso a um 

conteúdo técnico e científico de qualidade pela Internet. 

Através da plataforma Minha Biblioteca, discentes e docentes tem acesso rápido e fácil 

a milhares de títulos acadêmicos entre as principais publicações de diversas áreas de 

especialização: saúde, direito, ciências sociais aplicadas, entre outras. 

Minha Biblioteca conta atualmente com mais de 11.000 títulos, com acesso ilimitado e 

multiusuário. 

Oferece, além da visualização e leitura do conteúdo, o uso de variados recursos, como 

marcadores de texto e página, criação de notas e comentários, cartões de estudo e seleção de 

livros favoritos, entre outros. Disponibiliza modelos de referência bibliográfica já estruturados 

para trabalhos acadêmicos. Permite a impressão do conteúdo, com limite de até 2 páginas de 

cada vez. Dispõe de ferramentas de acessibilidade, que possibilitam diversas adaptações para 

visualização do conteúdo e leitura em voz alta. 

Garante mobilidade aos usuários com acesso por meio de computadores, tablets e 

smartphones (IOS e Android). Passa por atualizações semestrais. 

 

1.1.1.1.1 Repositório Institucional 

 

O Repositório de Recursos Educacionais é uma plataforma proprietária da Cia., onde são 

disponibilizados mais de 800 livros próprios, de diversas áreas do conhecimento. O acervo possui 

crescimento constante, com inclusões de novas obras.  

Essas obras são elaboradas por professores e especialistas. O conteúdo é voltado para 

os projetos pedagógicos e planos de ensino das disciplinas. 

Os campos de busca são divididos por área de conhecimento, assunto e autor, 

facilitando a localização daquilo que se deseja pesquisar. Exibe descrição do conteúdo dos livros 

para auxiliar na pesquisa e a ficha técnica com os dados dos materiais. 

O acesso é ilimitado e multiusuário. Permite o download do conteúdo completo dos 

livros e impressão. 

Além de livros, oferece aos docentes diversos outros recursos para auxiliar na 

preparação das aulas. Tais como: imagens, vídeos, games educacionais, etc.  

 

6.1.26.11.3 Base de Dados EBSCO 
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A assinatura desta base de dados permite o acesso a mais de 39.000 publicações em 

texto completo e atende todas as áreas do conhecimento. Possui periódicos especializados, que 

suplementam os conteúdos administrados nas disciplinas e são disponibilizados no SIA de 

acordo com a assinatura de aquisição com a EBSCO Brasil Ltda. Oferece também mais de 200 

mil eBooks da área da saúde e multidisciplinares. 

As bases assinadas pela Cia. são: Academic Search Complete; Applied Science & 

Technology Source; Business Source Premier; Dentistry & Oral Sciences Source; DynaMed; 

eBook Academic Collection; eBook Clinical Collection; Education Source; Fonte Acadêmica; 

Hospitality & Tourism Complete; International Pharmaceutical Abstracts; MEDLINE Complete; 

Psychology and Behavioral Sciences Collection; Regional Business News; World Politics Review. 

E também o serviço de busca EBSCO Discovery Service. 

Além disso, inclui o portal DynaMed que é a fonte de informação baseada em evidências 

clínicas, projetada para otimizar o tempo de resposta. O conteúdo engloba milhares de temas 

da área da saúde.  

Para a área da saúde conta também com a MEDLINE Complete, que é uma base de dados 

bibliográfica criada e mantida pela National Library of Medicines, que cobre os campos da 

enfermagem, medicina, medicina e saúde pública. Contém citações bibliográficas e resumos de 

autores de aproximadamente 3900 periódicos correntes da área biomédica, publicados nos 

Estados Unidos e em 70 outros países, cobrindo mais de 9 milhões de registros de todo o mundo 

desde 1966, com predominância da língua inglesa. 

A EBSCO permite acesso online, simultâneo e ilimitado por IP ou acesso remoto no 

website da Instituição. Possui Interface única de busca em português, o EBSCOhost e tradutor 

automático do texto completo para o português. Possibilita salvar os artigos pesquisados, 

imprimir, enviar (email) ou guardar na base (MyEBSCOhost – ferramenta que permite salvar 

pesquisas em uma conta pessoal para posterior consultas).  

Oferece leitor de voz, que pode ler o conteúdo HTML em voz alta para deficientes 

visuais.  A atualização é diária e possui aproximadamente 20.000 títulos de periódicos. 

 

6.1.26.11.4 Revista dos Tribunais Online 

 

Permite acesso a Doutrinas, Legislação e Jurisprudências. Inclui os 31 títulos de 

periódicos temáticos da Editora, que abrangem todas as áreas do Direito. Assim como 

documentos históricos úteis para o conhecimento da evolução do pensamento jurídico e 

notícias da agência Reuters. 

Permite acesso online e simultâneo por IP ou acesso remoto no website da Instituição. 

 

6.1.26.12 Acessibilidade  
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A biblioteca oferece condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. As pessoas com deficiência física têm livre circulação nos ambientes da 

biblioteca, inclusive na sala do acervo, que possui portas largas e espaço adequado entre as 

estantes. 

O espaço também permite que, quando for o caso, alunos com necessidades especiais 

tenham atendimento educacional especializado por meio de equipamentos e materiais 

bibliográficos adaptados as suas limitações, com base nas orientações providas pelo Núcleo de 

Acessibilidade (NAC). 

A Biblioteca dispõe de ferramentas de acessibilidade, tais como o Sistema DOSVOX 

NVDA, que consiste num software que interage com o usuário por meio de síntese de voz, 

viabilizando, deste modo, o uso de computadores por usuários com deficiência visual. Além 

disso, possui teclado em braile e lupa.  Os funcionários da Biblioteca contam com um documento 

contendo o alfabeto na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, com exemplos de sinais e 

orientações para facilitar a leitura labial. As plataformas de livros virtuais (BV4 e Minha 

Biblioteca) e a de periódicos (Ebsco) apresentam a função leitura em voz alta e seus manuais 

são disponibilizados na Biblioteca. 

O bibliotecário e os auxiliares, caso seja necessário, recebem os usuários com deficiência 

auditiva, procurando falar articuladamente e olhando diretamente para os mesmos, permitindo 

a eles utilizarem-se da leitura labial. Os colaboradores recebem orientação básica sobre a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS para que atendam aos usuários surdos, através da Cartilha de 

LIBRAS disponibilizada pela instituição.  

 

6.1.26.13 Plano de Contingência 

 

Na Biblioteca da Estácio Juazeiro existe o Plano de contingência do acervo e do acesso. 

A gestão do acervo é realizada, através do Plano de Contingência de Acervo, para que 

atenda aos discentes e docentes em termos de qualidade e quantidade dos títulos e em relação 

ao total de exemplares. O PGE 01.033 – Formação e Desenvolvimento de Coleções das 

Bibliotecas também contribui para a gestão do acervo e conta com a Política para Conservação 

e Preservação do Acervo e a Política de Aquisição, Expansão e Atualização.  

O plano de contingência do acervo visa atender satisfatoriamente o acervo bibliográfico, 

documentário e informacional para apoiar os processos voltados ao atendimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com a proposta pedagógica prevista nos projetos 

pedagógicos de cada curso oferecido pela instituição, norteados por estudos sistemáticos e 

periódicos. 

O mapeamento dos problemas e as decisões sobre as soluções devem estar 

fundamentados em estudos que suportem tecnicamente o plano de contingência. 

Para o plano de contingência pertinente ao acervo são adotados procedimentos que 

atualizem a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de acesso mais demandadas, 
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garantindo a manutenção de informações, acesso e serviços, sempre visando a qualidade do 

material disponibilizado. 

Para que o atendimento na Biblioteca seja eficiente em relação às rotinas informatizadas 

e os usuários possam realizar as pesquisas e leituras virtuais sem problemas no acesso, foi 

elaborado o Plano de Contingência de Acesso. 

 

6.1.26.14 Gestão da Biblioteca 

 

A biblioteca é um órgão fundamental de referência e apoio às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas pela comunidade acadêmica da Estácio Juazeiro, visando 

atender às necessidades dos usuários por meio dos serviços prestados.  

A Biblioteca tem por finalidade coletar, processar, armazenar, recuperar e disseminar a 

informação para satisfazer às necessidades da comunidade acadêmica da instituição.  

 A gestão da Biblioteca visa disciplinar, normalizar os serviços e estabelecer 

procedimentos que possam subsidiar as atividades desenvolvidas pela Biblioteca. Ficam sujeitos 

ao Regulamento alunos, professores e colaboradores da instituição. 

Para que a Biblioteca seja ativa e bem-sucedida necessita de colaboradores capacitados, 

para que a equipe possa estar sempre informada e dar o melhor atendimento aos usuários.  

A instituição criou o Sistema de Gestão de Padronização - SGP, que disponibiliza 

documentos normativos que norteiam os procedimentos e busca gerar sinergia e qualidade nas 

atividades. 

O bibliotecário assegura que todos os colaboradores da Biblioteca sejam treinados e 

aprendam sobre os documentos normativos, para que as atividades sejam coesas.  

Os documentos relacionados a Biblioteca são as Normas de Atendimento e os 

documentos normativos (PGE – Procedimento Gerencial e POP – Procedimento Operacional 

Padrão). 

 

6.1.26.15 Plano de Atualização do Acervo 

 

O acervo é constantemente avaliado e acompanhado pela comunidade acadêmica, a 

partir dos resultados da avaliação institucional interna e externa, realizados pela CPA (Comissão 

Própria de Avaliação). Já o NDE (Núcleo Docente Estruturante) participa do processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso, incluindo o 

estudo criterioso dos títulos necessários para os cursos da IES. 

O acervo é anualmente acrescido de novas publicações. Essas aquisições são feitas 

através de compras e doações, mantendo assim a renovação continuada das obras literárias, 

tendo em vista as necessidades dos cursos e programas previstos. Cabe ao NDE realizar análise 

e indicar ao Colegiado dos Cursos, relacionados aos títulos mais demandados, a necessidade de 



 

Faculdade Estácio de Juazeiro 

PDI 2020-2024 

  

 

 

 277 

 

aquisição de títulos atualizados, assim como a necessidade de aumento do número de 

exemplares de determinados títulos. 

É fundamental que o acervo tenha atenção constante para não ficar obsoleto ou deixar 

de atender aos discentes em termos de qualidade e quantidade de títulos e de exemplares ou 

assinatura de bibliotecas virtuais. O acervo precisa ser adequado em relação aos conteúdos 

curriculares previstos nos Planos de Ensino das disciplinas que integram os cursos oferecidos 

pela IES. 

O acervo bibliográfico dos cursos é formado para aproximar os alunos da literatura 

científica referente à sua área de formação, proporcionando aprofundamento dos assuntos 

apresentados em sala de aula.   Este acervo é composto por bibliografia física, virtual e base de 

dados. 

A biblioteca procura, observando os critérios de qualidade do SINAES, atender à 

demanda dos cursos atuais bem como a implantação dos novos cursos previstos, aumentando 

e melhorando a qualidade do seu acervo. 

A gestão do acervo é realizada, através do Plano de Contingência de Acervo, para que 

atenda aos discentes e docentes em termos de qualidade e quantidade dos títulos e em relação 

ao total de exemplares. O PGE 01.033 – Formação e Desenvolvimento de Coleções das 

Bibliotecas também contribui para a gestão do acervo e conta com a Política para Conservação 

e Preservação do Acervo e a Política de Aquisição, Expansão e Atualização. 

As normas de atendimento da Biblioteca es está disponível para comunidade acadêmica. 

 

6.1.26.16 Expansão do acervo 

 

A política de expansão do acervo adotada na Instituição prevê que, após o término do 

processo de implantação dos cursos ofertados, o acervo receba um incremento ao ano, visando 

à atualização geral do acervo e respeitando sempre a política de aquisição da Instituição, a 

ampliação de vagas dos cursos e a implantação de novos cursos. Para os cursos que ainda estão 

sendo implantados, as aquisições sempre visam a qualidade do material disponibilizado.  

 

6.1.26.17 Formação do Acervo Físico e Eletrônico/Virtual 

 

O processo de formação e desenvolvimento de coleções contempla: a seleção, 

aquisição, expansão, atualização, desbaste e descarte do acervo de livros, periódicos e mídias 

digitais para os Cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e Pós-Graduação, presenciais e 

EAD.  Permite o crescimento racional e equilibrado do acervo em todas as áreas do 

conhecimento. Tem como base critérios previamente definidos para a formação de acervo da 

IES e visa atender satisfatoriamente o acervo bibliográfico, documentário e informacional para 

apoiar as atividades voltadas ao atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de 
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acordo com a proposta pedagógica prevista nos projetos pedagógicos de cada curso oferecido 

pela Instituição, norteados pelos estudos que suportam tecnicamente o plano de contingência 

existente. 

A seleção dos materiais, físicos e virtuais, que vão compor o acervo é realizada através 

de critérios estabelecidos pela Instituição, que implica na análise de: 

 

• Qualidade do conteúdo - Averiguar se a abordagem do assunto é 

realizada de modo detalhado ou superficial e se atende ao ensino, 

pesquisa e extensão; 

• Autoridade do autor e/ou editor - Apurar sobre a autoridade e 

reputação do autor e/ou editor nas áreas de domínio; 

• Atualidade da obra - Em algumas áreas ocorrem modificações 

constantes e bastante significativas, sendo essencial a observação do 

ano de publicação mais atualizado. As áreas mais propensas a essas 

mudanças são as de ciências exatas, jurídicas e biológicas; 

• Carência de material sobre o assunto na coleção - Avaliar se a 

quantidade do material já existente é suficiente ou existe em excesso, 

e no caso de títulos que não estão disponíveis no mercado, ou seja, 

livros esgotados, é preferível a substituição, devido ao custo 

exorbitante no mercado de sebos, além de na maioria das vezes não 

atingirem, o número de exemplares necessários; 

• Viabilização do idioma - A aquisição de livros texto em outro idioma 

será efetuada quando não existir material adequado com tradução em 

português ou em caso de clássicos exigidos no plano de ensino que 

sejam imprescindíveis; 

• Quantidade de usuários potenciais- Analisar se a obra possui 

embasamento relevante para o ensino/aprendizado do usuário do 

curso solicitante; 

• Custo adequado – Verificar se é justificável o custo do material em 

relação ao número de usuários potenciais que poderão utilizar o 

material; 

• Condições físicas do material - Utilidade do formato do material 

bibliográfico no que se refere aos multimeios - os materiais (DVD'S, 

CD'S, etc.) serão adquiridos quando comprovada a necessidade de tais 

recursos de acordo com o plano de ensino, bem como, a análise da 

utilidade da característica física do material. 

 

A definição e seleção das bibliografias básicas e complementares são de 

responsabilidade do Corpo Docente, Coordenação de Curso e NDE. Referendadas por relatório 

de adequação, assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica 
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da UC, entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) 

e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. 

A previsão orçamentária considerará para aquisição, atualização e expansão de livros: 

• O controle da bibliografia de cada Curso, incluindo livros básicos e 

complementares, a quantidade de exemplares a serem adquiridos, 

dar-se-á de forma anual, respeitando eventuais necessidades de 

aquisição; 

• Para a bibliografia básica será considerada a aquisição de três títulos. 

A quantidade de exemplares varia conforme a quantidade de 

vagas/ano ofertadas por curso; 

• Para a bibliografia complementar será considerada a indicação de 

cinco títulos.  E a quantidade de 2 (dois) exemplares de cada título; 

• Levar-se a em conta os períodos vigentes do Curso em cada Campus 

onde ele é oferecido e a oferta de vagas, assim como as propostas 

pedagógicas dos Cursos, de acordo com os padrões estabelecidos nos 

instrumentos de avaliação do MEC. A Orientação é que a maioria das 

bibliografias complementares sejam indicações de livros on-line da 

Biblioteca Virtual Pearson e da Minha Biblioteca de acordo com o 

conteúdo programático para cada disciplina. 

 

6.1.26.18  Periódicos 

 

As publicações periódicas são de fundamental importância para a pesquisa científica. 

Em relação às revistas, a Biblioteca conta com assinatura de Base de Dados EBSCO que 

disponibiliza 348 títulos de periódicos nacionais com texto completo e mais de 20.000 periódicos 

internacionais também com texto completo e indica as bases de acesso livre. Isto fornece uma 

referência extremamente atualizada e de excelente qualidade para trabalhos científicos. Para 

tanto, a Estácio Juazeiro não poderia deixar de dispor dos recursos necessários para que essa 

atividade de pesquisa possa ser desenvolvida, daí a preocupação com a manutenção das 

coleções de periódicos das áreas acadêmicas nas quais atua. Como uma das principais fontes de 

informação, as publicações periódicas são base de fundamental importância para a pesquisa 

científica, servindo ainda de atualização às matérias dos diversos cursos. 

Além das bases oferecidas através de contrato firmado, são indicadas aos usuários bases 

de dados de acesso gratuito para pesquisa. São elas: 

 

• CAPES (www.periodicos.capes.gov.br): Disponibiliza periódicos com textos completos, 

bases de dados referenciais com resumos, patentes, teses e dissertações, estatísticas e 

outras publicações de acesso gratuito na Internet. Selecionados pelo nível acadêmico, 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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mantidos por importantes instituições científicas e profissionais e por organismos 

governamentais e internacionais. 

• SCIELO (www.scielo.org): Abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos de 

diversas áreas do conhecimento, nacionais e estrangeiros.  

• BIREME (www.bireme.br): Permite acessar as seguintes bases de dados da área de saúde: 

MEDLINE, LILACS, PAHO, REPIDISCA, DESASTRES, ADOLEC, AdSaude, BBO, BDENF, 

HomeoIndex, SIDORH, MedCarib, LEYES, WHOLIS. 

• IBICT (www.ibict.br): Reúne em base de dados única cerca de 100 mil registros de teses e 

dissertações produzidas por brasileiros no país e exterior. Conta com uma rede de 17 

instituições cooperantes. 

 

ACERVO ACADÊMICO EM MEIO DIGITAL E INOVAÇÕES 

 

A legislação em vigor (Decreto nº 9.235/2017, publicado no Diário Oficial da União no 

dia 18.12.2017; Portaria nº 315/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 5.5.2018; 

Portaria nº 332/2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 16.3.2020) exige a 

implementação do acervo acadêmico da IES em meio digital, buscando com isso, o MEC, garantir 

a integridade e a possibilidade de recuperação de tal acervo.  

A estratégia vislumbrada pela IES e sua mantenedora foi buscar ferramentas no 

mercado para atender a determinação legal.  

Como o volume de documentos migrados para o digital é muito alto, assim como a 

mudança na forma de operar, o projeto de digitalização do acervo acadêmico e de gestão 

documental transforma-se em um grande desafio.  

A IES está implementando de forma gradativa seu projeto de acervo acadêmico em meio 

digital. 

Importante considerar que o acervo acadêmico poderá ser averiguado a qualquer 

tempo pelos órgãos e agentes públicos, para fins de regulação, avaliação, supervisão, nas ações 

de monitoramento e, poderá ser consultado a qualquer tempo pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). 

Os documentos em meio físico e em meio digital ficarão disponíveis no endereço para o 

qual a IES foi credenciada.  

Os documentos de arquivo serão classificados em correntes, intermediários e 

permanentes:  

I. São documentos correntes aqueles que estão em curso ou que, mesmo sem 

movimentação, constituam objeto de consultas frequentes.  

II. São documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nas 

unidades que os produziram e/ou receberam por razões de interesse 

administrativo, aguardam recolhimento para guarda permanente ou 

eliminação;  

http://www.scielo.org/
http://www.bireme.br/
http://www.ibict.br/
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III. São permanentes os documentos que apresentam valor histórico, probatório 

e/ou informativo, devendo ser preservados definitivamente.  

Para efeitos da gestão de documentos, consideram-se documentos de arquivo aqueles 

produzidos, recebidos e acumulados no curso das atividades-fim (cursos de graduação e pós-

graduação, pesquisa e extensão) e as atividades-meio da IES que sirvam como referência, prova, 

informação e/ou fonte de pesquisa. 

O acervo acadêmico, oriundo da digitalização de documentos ou dos documentos nato-

digitais, serão controlados por sistema especializado de gerenciamento de documentos 

eletrônicos, possuindo, minimamente, as características estabelecidas nas Portarias vigentes. 

No que se refere as inovações registra-se os seguintes serviços: BIBLIOTECAS VIRTUAIS 

são sistemas de bibliotecas digitais que disponibilizam para todos os alunos e docentes, pela 

internet, acesso a milhares de livros acadêmicos de interesse transversal ou correlacionado, 

além das bibliografias básicas e complementares de todas as disciplinas. O objetivo desse serviço 

é dar autonomia aos alunos e docentes, em termos de deslocamento espacial e temporal, no 

acesso a publicações acadêmicas referenciais para cada disciplina e a outros conteúdos 

acadêmicos de interesse do aluno ou dos docentes, sem limite de acesso às publicações. 

Outro importante instrumento de estudo é o LIVRO DIGITAL, o qual é construído pela 

própria instituição, com foco no aprofundamento de temas do conteúdo abordado na disciplina. 

Tem como objetivo favorecer o estudo de forma autônoma e o aprofundamento dos conteúdos 

da disciplina. 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DESTINADA À CPA 

 

Na instituição, há uma sala de trabalho exclusiva para a CPA. Ela está equipada com 

mobiliário adequado, proporcionando privacidade e conforto para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas relacionadas à avaliação institucional. 

 

6.1.27 DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A sala da CPA possui computador com acesso à internet e mobiliário ergonômico e 

adequado para guarda de material. A referida sala proporciona privacidade e conforto para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas relacionadas à CPA, bem como viabiliza a realização 

de reuniões a distância com equipamentos mais modernos utilizados para tais fins. 

Dentre as atribuições da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que é responsável por 

definir, organizar e coordenar os processos de avaliação da instituição, está também a avaliação 

de resultados, apontando possíveis problemas, porventura evidenciados, encaminhando 

sugestões. 
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6.1.28 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PARA AS AVALIAÇÕES    

 

A IES e sua mantenedora, por meio da CPA, utilizam sistemas próprios, personalizados, 

para a coleta, tabulação, análise de dados e divulgação de resultados do processo de 

autoavaliação, complementados por softwares e programas de apoio da Microsoft; fazendo uso, 

ainda, como processo inovador, do NPS - Net Promoter Score. O NPS é uma métrica usada 

mundialmente por diversas empresas para medir a fidelidade dos clientes 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO A - PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

 

Este Plano de Carreira Docente (PCD) da Faculdade Estácio de Juazeiro tem como 

princípios fundamentais respeitar a dignidade e a isonomia na carreira docente, bem como: 

• Valorizar o docente como pilar da qualidade do ensino; 

• Permitir que o docente planeje seu futuro junto da instituição; 

• Levar em conta a produção e o desempenho individual do docente; 

• Incentivar e buscar maior aderência do corpo docente junto a instituição. 

O PCD constituir-se-á, portanto, no instrumento básico de gestão dos docentes visando 

organizar e normatizar para todo o quadro docente aquilo que tange a cargos, carreiras e 

salários e suas implicações com as demais funções da gestão de pessoas, com destaque para o 

recrutamento, seleção, registro, cadastro e pagamento de pessoal. 

Como instrumento de ação gerencial terá, dentre outros, os seguintes objetivos: 

• Retribuição justa em relação aos serviços prestados; 

• Equilíbrio com o mercado de trabalho; 

• Mecanismos adequados à captação e preservação de um quadro docente de 

qualidade; 

• Manutenção do equilíbrio entre os interesses organizacionais e dos profissionais 

do magistério superior. 

A implantação do presente PCD busca concretizar um importante passo na busca de sua 

visão institucional, qual seja, ser reconhecida como a melhor opção em Educação Superior para 

alunos, professores, colaboradores e acionistas. 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

A Faculdade Estácio de Juazeiro, com sede localizada na Rodovia BR 407, s/no, Lotes 10-

57 e 69- Km 13, Distrito Industrial ,mantida pela IREP - Sociedade de Ensino Superior, Médio e 

Fundamental LTDA, inscrita no CNPJ sob o 02.608.755/0030-33, implanta o Plano de Carreira 

Docente, na região sindical da Bahia. 

Esse Plano de Carreira Docente consiste no estabelecimento de um conjunto de regras 

de procedimentos e critérios que buscam privilegiar a aderência e o reconhecimento da 

qualificação e do desempenho dos professores, para a progressão e movimentação em suas 

carreiras funcionais, bem como alicerça-se na cultura organizacional comprometida com a 

qualidade acadêmica e nos valores institucionais da Excelência e Meritocracia.  
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O presente Plano de Carreira Docente abrange todos os professores que integram o 

corpo docente efetivo dessa Instituição de Ensino Superior – IES, nos níveis de graduação e pós-

graduação, regidos pela legislação trabalhista em vigor.  

Os objetivos deste Plano de Carreira Docente são:  

I. Promover o estimulo ao exercício da docência de forma eficaz e 

eficiente privilegiando meritocracia, mensurabilidade e clareza de critérios; 

II. Articular o ingresso, a promoção, a ascensão e a progressão da 

carreira docente considerando regime de trabalho e atividades acadêmicas; 

III. Estimular o aprimoramento pessoal e profissional do docente. 

 

Art 1º. São consideradas funções docentes aquelas previstas na legislação vigente. 

 

 

CAPÍTULO II – DA COMISSÃO PERMANENTE DE CARREIRA DOCENTE 
 

Art 2º. A administração das regras desse Plano e da própria carreira docente é de 

competência da Comissão Permanente da Carreira Docente que é constituída por: 

I. Dois representantes indicados pela Mantenedora; incluindo o 

presidente da comissão; 

II. Dirigente da Instituição de Ensino Superior - IES. 

 

Art 3º. São atribuições da Comissão Permanente da Carreira Docente: 

I. Indicação para o enquadramento dos docentes, segundo critérios 

estabelecidos na especificação das categorias; 

II. Análise dos requerimentos de enquadramentos, progressões, 

passagens e promoções; 

III. Operacionalizar a implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 

da carreira acadêmica; 

IV. Atualizar os critérios de progressão dos professores da carreira 

acadêmica; 

V. Estabelecer critérios de desempenho e indicadores de produtividade 

acadêmica; 

VI. Emitir parecer sobre a validade da documentação apresentada pelos 

docentes, para fins de ingresso e classificação na carreira; 

VII. Emitir parecer sobre a validade de títulos acadêmicos; 

VIII. Criar suas próprias comissões auxiliares e assessoras, bem como 

organizar sua estrutura administrativa. 

 

CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA DE CATEGORIAS E FAIXAS 
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Art 4º. A estrutura do Plano de Carreira Docente é configurada com 4 (quatro) categorias 

funcionais (Professor Auxiliar, Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor Titular), em 

que cada categoria permite a progressão horizontal conforme faixas. A estrutura de categorias, 

faixas e percentuais de aumento em relação a faixa inicial estão descritas no quadro 

demonstrativo abaixo: 

 

Categorias 

funcionais 
I II III IV V VI VII VIII 

Auxiliar 100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 

Assistente 110% 111% 112% 113% 114% 115% n.d. n.d. 

Adjunto 120% 121% 122% 123% 124% 125% n.d. n.d. 

Titular 130% 150% 170% 190% 210% 230% n.d. n.d. 

 

Parágrafo Primeiro – Os valores da tabela se referem ao percentual sobre o valor de Auxiliar I. 

Parágrafo Segundo – A evolução da titulação não implica em relação de subordinação entre 

docentes de diferentes categorias. 

Parágrafo Terceiro – O número de docentes em cada categoria preferencialmente obedecerá 

aos percentuais máximos de 20% para Professor Adjunto e 10% para Professor Titular aplicados 

à totalidade dos professores pertencentes ao quadro de pessoal docente em efetivo exercício 

independentemente do regime de trabalho. 

I. Os percentuais estabelecidos poderão ser alterados mediante prévia aprovação do Comissão 

Permanente de Carreira Docente.  

II. A Comissão Permanente de Carreira Docente deverá divulgar, de forma ampla, ao corpo 

docente de toda Instituição de Ensino Superior – IES, a alteração nos percentuais de cada 

categoria. 

Art 5º. Os critérios de progressão serão descritos em detalhes na Política de Progressão na 

Carreira Docente. Os docentes serão avaliados por 3 pilares, acumulando pontos conforme 

descrito abaixo:  

 

I. Pilar Avaliações (40% do total) 

a) Esse pilar é resultado das avaliações dos alunos, gestores e organismos externos sobre o curso 

ou instituição em que o docente atua. 

II. Pilar Atividades Acadêmicas (30% do total)  

b) Esse pilar é resultado da adesão ao Modelo de Ensino da Estácio, bem como produção de 

conteúdo, atuação em projetos de pesquisa e extensão ou atuação em cargos de gestão da 

Estácio. 

III. Pilar Capacitações / Experiência (30% do total) 

c) Esse pilar é resultado da titulação, cursos de aprimoramento e experiência, seja na atividade 

docente, seja em outras atividades profissionais.  
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CAPÍTULO IV – DA CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES 
 

Art 6º. A contratação de novos professores poderá ser por meio de Edital de Cadastro de 

Reserva, a critério da IES, onde, dentre outras informações, deverá constar o critério inicial de 

contratação.  

 

Art 7º. A admissão em cargo de Professor será feita pela mantenedora, mediante seleção e 

contrato na forma da legislação trabalhista em vigor.  

Parágrafo Primeiro – a Direção Geral fixará as normas para seleção de que trata o ‘caput’ deste 

artigo, que poderá ocorrer mediante concurso de provas e títulos ou outros tipos de seleção 

aprovados pelos órgãos competentes das Instituições de Ensino Superior – IES, respeitados os 

pré-requisitos estabelecidos nas especificações de cada categoria. 

Parágrafo Segundo – O processo seletivo prevê: 

I. Análise do currículo com ênfase em: titulação acadêmica; produção científica; atividades 

acadêmicas desenvolvidas, tempo de docência e experiência profissional, vinculado à disciplina 

objeto do ingresso; 

II. Banca e entrevista destinadas à avaliação final de qualificação científica, literária, filosófica ou 

artística. 

 

Art 8º. A contratação ou o desligamento do Docente é de competência exclusiva da entidade 

Mantenedora, por proposta da Direção Geral e Diretoria de Graduação, nos termos do Estatuto 

e do Regimento das Instituições. 

 

Art 9º. Para o desenvolvimento de projetos específicos poderão ser admitidos profissionais 

que não exerçam a docência na Instituição de Ensino Superior - IES, por meio de contrato 

celebrado por tempo determinado e remuneração fixada pela Mantenedora. 

 

CAPÍTULO V – DAS PROMOÇÕES 
 

Art 10º. A progressão será meritocrática, tendo como objetivo a compreensão de que 

meritocracia, mensurabilidade e clareza de critérios estimulam o exercício da docência de forma 

eficaz e eficiente para realizar progressão docente entre categorias funcionais (progressão 

vertical) e a progressão entre faixas de mesma categoria (progressão horizontal). 

 

Art 11º. As avaliações e promoções serão realizadas a cada 02 (dois) anos a partir da 

implantação deste Plano de Carreira Docente. A Direção Geral e a Diretoria de Graduação fixarão 

a lotação e quantidade de vagas disponíveis em cada categoria funcional (progressão vertical), 

de acordo com a disponibilidade de vagas da IES. 
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Parágrafo Primeiro – As promoções entre categorias funcionais (progressão vertical) serão 

condicionadas à existência de vagas, conforme Art 7º, bem como à inscrição do docente elegível 

à promoção. Não havendo disponibilidade de vagas ficam, automaticamente, suspensas as 

promoções e as ascensões. 

Parágrafo segundo – As promoções entre faixas (progressão horizontal) dentro da mesma 

categoria funcional dependem exclusivamente da quantidade mínima de pontos por parte do 

docente. 

Parágrafo Terceiro – As promoções entre faixas (progressão horizontal) ocorrem apenas para 

faixa imediatamente superior à faixa atual. 

 

Art 12º. A publicação do processo de inscrição para promoção de categoria funcional 

(progressão vertical) ocorrerá em abril dos anos pares, com a classificação sendo divulgada em 

outubro do mesmo ano, conforme o número de vagas estabelecido pela Direção Geralia. O 

enquadramento terá efeito a partir de janeiro do ano seguinte. 

 

Parágrafo Primeiro - A constatação de qualquer irregularidade nos documentos apresentados 

implicará na anulação da promoção, sem prejuízo das sanções legais cabíveis; 

Parágrafo Segundo - Em caso de empate na classificação, será contemplado, na ordem de 

prioridade a seguir descrita, o docente: (i) que possuir a melhor classificação no pilar de 

avaliações, (ii) que possuir a melhor classificação no pilar de atividades acadêmicas, (iii) maior 

tempo de prestação de serviço a IES, (iv) idade e (v) sorteio. 

Parágrafo Terceiro – A Comissão Permanente da Carreira Docente poderá alterar as datas desse 

artigo, fazendo ampla divulgação. 

 

Art 13º. Para a progressão na carreira, além da pontuação mínima de cada categoria funcional 

e faixa, serão exigidos: 

I. Auxiliar – sem exigências; 

II. Assistente – título de Mestre ou Doutor e pelo menos 4 anos de docência nesta IES; 

III. Adjunto – título de Doutor e pelo menos 8 anos de docência nesta IES; 

IV. Titular – título de Doutor e pelo menos 14 anos de docência nesta IES. 

 

CAPÍTULO VI – DO REGIME DE TRABALHO 
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Art 14º. O Plano de Carreira Docente compreende quatro regimes de trabalho: 

 

I. Regime integral – Docentes com 40 horas semanais de trabalho na 

instituição, nelas reservado tempo de pelo menos 20 horas semanais destinadas 

a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação, 

projetos e orientação de alunos. 

II. Regime parcial – Docentes com 12 a 40 horas semanais de trabalho 

na instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, 

planejamento, avaliação, projetos, gestão, trabalhos de extensão e orientação 

de alunos - pesquisa. 

III. Regime horista – Docentes que ministram aulas, independentemente 

da carga horária contratada ou que não se enquadrem outros regimes de 

trabalho acima definidos. 

 

Parágrafo Primeiro – Os Regimes de Trabalho previstos observam, no que tange às exigências 

básicas para atender os padrões de qualidade, o disposto nas diretrizes vigentes pelo Ministério 

da Educação (MEC). 

Parágrafo Segundo – A permanência em um determinado regime de trabalho não é definitiva, 

podendo o docente ser transferido de um regime para outro de acordo com a distribuição das 

atividades exercidas pelo docente no período. 

 

CAPÍTULO VII – DA REMUNERAÇÃO, VALORES E VANTAGENS 
 

Art 15º. Os Docentes integrantes do Plano de Carreira Docente serão remunerados segundo a 

categoria funcional e a faixa, de acordo com os valores expressos na Tabela Salarial, em anexo 

I, conforme fixada e aprovada pela Mantenedora. 

 

Art 16º. Em atendimento ao parecer do Conselho Nacional da Educação CNE/CE no 8/2007, a 

hora-aula compreende, para efeito da remuneração, a uma hora efetivamente ministrada e 

registrada.  

 

Art 17º. A remuneração em cursos de extensão ou pós-graduação, poderá ser fixada, 

especificamente, caso a caso, em função das características do evento, a serem pagos em título 

próprio, cessando essa remuneração com o fim da prestação de serviços, sem gerar, em 

hipótese alguma, direito de continuidade, reflexo ou qualquer obrigação trabalhista. 

 

Art 18º. Para fins deste Plano de Carreira Docente e para todos os demais fins em que venha a 

ser aplicado, compreende-se: 

 

I. Por Hora-Aula (HA): as tarefas e atribuições executadas pelo professor dentro da sala de aula. 
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II. Por Hora-Atividade (HAT): tarefa ou atribuição exercida pelo professor fora da sala de aula, 

que será remunerada através de livre negociação entre o docente e a Instituição. 

 

Art 19º. Os docentes, sem prejuízo das atribuições e vantagens decorrentes de suas funções e 

independentemente de suas atividades em sala de aula, poderão exercer atividades fora de sala 

de aula, incluindo funções administrativas. 

 

Parágrafo Único – Os valores dessas atividades compreendem duas categorias: bolsas e 

gratificações. Elas não se incorporam à remuneração, tratando-se de valores em retribuição ao 

exercício de atividade eventual ou especial, sendo devida única e exclusivamente enquanto 

vigente a atividade, podendo ser removido a qualquer momento mediante documento 

específico para tal fim. 

 

CAPITULO VIII – DO AFASTAMENTO 
 

Art 20º. O docente, quando autorizado pelo Comissão Permanente de Carreira Docente, 

poderá ser licenciado, por prazo determinado, com ou sem remuneração, ouvidas a Direção 

Geralia e/ou Coordenação de Curso ao qual pertence, para aperfeiçoar-se em Instituições 

nacionais ou estrangeiras. 

 

Art 21º. Para as promoções previstas nesse Plano de Carreira Docente, é necessário que o 

docente esteja no efetivo exercício das suas funções, independentemente do regime de 

trabalho. 

 

Parágrafo Único – O docente que se encontrar afastado da instituição, devidamente autorizado 

pela Direção Geralia e Diretoria, será considerado para efeito de classificação para ascensão ou 

progressão funcional, no efetivo exercício das suas funções. 

 

Art 22º. A instituição poderá convocar a qualquer tempo o professor licenciado para retomar 

as atividades, salvo os casos de licenças legais. 

 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art 23º. O Comissão Permanente de Carreira Docente regulamentará os assuntos relacionados 

a esse Plano de Carreira Docente. 

 

Art 24º. Os professores com contrato de trabalho ativo no momento da implantação desse 

Plano de Carreira Docente serão enquadrados na categoria e faixa de acordo com o valor de 

hora-aula que recebem.  
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Parágrafo Primeiro – As categorias funcionais constantes nesse PCD não têm correlação direta 

ou automática com as titulações, sendo assim, os critérios de enquadramento funcional e as 

contratações de novos docentes seguem as regras estabelecidas nesse Plano. 

 

Parágrafo Segundo – No momento da implantação desse PCD, os docentes que aferirem hora-

aula com valor entre faixas funcionais, serão enquadrados na faixa imediatamente inferior, mas 

receberão a diferença por meio de “diferença individual de horas”. 

 

Art 25º. Para os docentes que venham a ser contratados, os valores de referência para as 

categorias e faixas não consideram os adicionais estabelecidos em Convenções Coletivas e/ou 

Acordos Coletivos para percentuais de aprimoramento acadêmico por titulação e/ou adicionais 

por tempo de serviço. 

 

Art 26º. Na hipótese do docente se julgar prejudicado nos seus direitos, à época do 

enquadramento, poderá recorrer Comissão Permanente de Carreira Docente no prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data do enquadramento. 

 

Art 27º. Este Plano de Carreira Docente poderá ser reformulado ou alterado pelo CONSAD, 

mediante proposta da Mantenedora.  

 

Art 28º. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Comissão Permanente de 

Carreira Docente. 

 

Art 29º. Plano de Carreira Docente entrará em vigor na data da publicação, revogando-se todo 

e qualquer plano de carreira anterior e todas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Bahia, 26 de abril de 2018. 
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ANEXO B - PLANO DE CARREIRA CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

  

APRESENTAÇÃO  
 

O desempenho e o comprometimento, a satisfação e a qualidade de vida dos 

colaboradores são questões que emergem no processo de gestão de pessoas em todas as 

organizações criativas e competitivas. Ter um plano de carreira, pagar salários compatíveis com 

o mercado, premiar o mérito e oferecer benefícios são, entre outras, formas de garantir que 

resultados sejam alcançados de forma satisfatória. Este Plano de Cargos e Salários (PCS) é um 

instrumento gerencial que contribui para a criação dessas condições na Instituição.  

Sua implementação em etapas (ajustes dos cargos antigos às novas denominações, 

correções de problemas de isonomia, avaliação de desempenho, promoção por mérito e 

antiguidade) permitirá à Instituição praticar um processo de gestão dos colaboradores dos 

grupos ocupacionais de administração e apoio, sem atropelos financeiros e sem criar 

expectativas que ultrapassem os limites de seu escopo.  

  

OBJETIVOS DO PCS  
 

Os objetivos do PCS da Instituição são:  

a) Estabelecer a estrutura de cargos e salários, levando em conta a complexidade dos  

processos e funções relacionados aos cargos, aos seus requisitos e ao mercado de trabalho;  

b) Fixar a amplitude salarial dos cargos, de forma a manter coerência com os salários 

praticados pelo mercado de trabalho e com a manutenção do profissional qualificado na 

instituição.  

  

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PCS  
 

O Plano de Cargos e Salários:  

a) Orientará a seleção, incorporação, manutenção, acompanhamento e avaliação de  

colaboradores da IES.  

b) Permitirá a valorização adequada das contribuições dos empregados em todos os  

níveis funcionais.  

c) Incentivará o desenvolvimento de potencialidades, inclusive por meio de programas  

de capacitação e readaptação ocupacionais.  

d) Tornará transparente para o empregado as suas perspectivas de progresso na 

carreira  

ocupacional.  

e) Remunerará o empregado pelo valor do cargo e pelo resultado do trabalho  

apresentado no seu papel ocupacional.  
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POLÍTICAS E DIRETRIZES DE GESTÃO DE PESSOAS  
 

• INCORPORAÇÃO DE PESSOAL  

1. A admissão em cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal será 

preferencialmente precedida por entrevista e avaliação de curriculum, 

observados os requisitos de cada cargo e o que for estabelecido em 

regulamento da IES.  

2. A admissão efetivar-se-á por contrato de trabalho, previsto na Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), no regulamento do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) e em legislação complementar.  

•  CAPACITAÇÃO DE PESSOAL  

1. O treinamento dos empregados levará em conta as prioridades de trabalho e 

demandas oriundas de projetos estratégicos.  

2. Os planos de desenvolvimento de recursos humanos contemplarão o 

treinamento em seus diversos níveis, levando em conta trabalho em equipe, 

os processos de trabalho.  

• AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO TRABALHO  

1. O planejamento, o acompanhamento e a avaliação de resultados do trabalho 

individual constituir-se-ão em mecanismos para a superação de dificuldades 

do empregado no exercício do seu cargo, considerando o plano operacional da 

unidade de gestão, bem como as atribuições do cargo.  

2. O acompanhamento e a avaliação, que visam aferir os resultados do trabalho 

individual e fornecer informações gerenciais para otimizar a contribuição de 

cada empregado na consecução dos objetivos e metas da IES tomarão como 

base o planejamento anual de trabalho de cada unidade de gestão.  

  

• PROMOÇÃO, PROGRESSÃO SALARIAL E REENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL  

1. A promoção consiste na mudança do enquadramento funcional do 

empregado, de um nível para outro imediatamente superior, dentro do 

mesmo cargo.  

2. A concessão de promoção resultará do mérito do empregado e considerará as 

metas alcançadas, os resultados ou produtos por ele gerados e seu 

crescimento profissional.  

3. A progressão salarial consiste na mudança do enquadramento salarial do 

empregado de uma referência salarial para outra superior, dentro do mesmo 

nível funcional do seu cargo, devendo ocorrer por mérito.  
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4. A concessão de progressão salarial por mérito considerará as metas 

alcançadas em processo de acompanhamento e avaliação de resultados do 

trabalho individual e o crescimento profissional do empregado.  

5. Os processos de promoção e progressão salarial por mérito serão realizados 

anualmente.  

6. Em caráter excepcional, mediante prévia avaliação do desempenho e do perfil 

profissional, o Diretor-geral poderá reavaliar a situação salarial de empregado 

que conte mais de um ano de efetivo exercício e promover mudanças em seu 

salário, levando em conta o mercado de trabalho da região.  

7. O reenquadramento funcional consiste na mudança de um cargo para outro e 

ocorrerá, exclusivamente, em decorrência de aprovação em julgamento de 

mérito por comissão estabelecida por portaria do Diretor-geral.  

  

• BEM-ESTAR DOS EMPREGADOS  

Além das medidas de segurança no trabalho e de prevenção à saúde, previstas na CLT, 

legislação complementar e neste plano, a IES incentivará:  

a) Planos de assistência médica e odontológica, farmacêutica e psicossocial para 

os empregados e seus dependentes, sem ônus para a Instituição;  

b) Manutenção de serviços de primeiros socorros aos empregados, 

ambulatoriais na  

c) Instituição; e  

d) Iniciativas que estimulem as práticas esportivas e sociais, visando desenvolver 

o espírito cooperativo, a convivência social, a harmonia das atividades físicas, 

intelectuais e de lazer e a integração do empregado e dos seus familiares à 

instituição.  

  

• ESTRUTURA OCUPACIONAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  

1. A estrutura dos cargos de provimento efetivo é constituída por três categorias 

ocupacionais, escalonados em níveis funcionais, segundo os requisitos exigidos para sua 

ocupação. Essas categorias são os seguintes:  

a) Cargos de nível diretivo / gerencial;  

b) Cargos de nível técnico e administrativo;  

c) Cargos operacionais.  

2. A estrutura dos cargos de provimento efetivo será revista sempre que ocorrerem 

alterações na legislação trabalhista ou por demanda de projetos estratégicos da Instituição.  

• ESTRUTURA OCUPACIONAL DOS CARGOS GERENCIAIS, DE SUPERVISÃO E DE 

ASSESSORAMENTO  

1. Os cargos gerenciais, de assessoramento e de supervisão, classificam-se em:  

a) Supervisão: compreendem os processos de orientação, acompanhamento e 

controle de atividades de empregados, equipes de trabalho ou ainda a 
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execução de atividades de caráter especial, sendo ocupadas, exclusivamente, 

por profissionais pertencentes ao quadro de pessoal efetivo da IES.  

b) Gerência: compreendem as atividades e responsabilidades pela gestão 

técnicoadministrativa da Empresa, sendo ocupadas, exclusivamente, por 

empregados pertencentes ao quadro de pessoal efetivo.  

c) Coordenação: compreendem as atividades e responsabilidades pela gestão 

técnicoadministrativa e estratégicas da Empresa, coordenando as atividades 

dos demais Gestores e centralizando-as para um objetivo único, sendo 

ocupadas, exclusivamente, por empregados pertencentes ao quadro de 

pessoal efetivo.  

d) Assessoramento à diretoria: cargos que visam auxiliar tecnicamente os 

diretores, facilitando o processo de gestão.  

 

• BENEFÍCIOS, VANTAGENS E ADICIONAIS  

• Além dos benefícios, vantagens e adicionais definidos em legislação específica 

e acordos coletivos de trabalho, a Instituição concederá bolsas de estudo aos 

empregados, de conformidade com o estabelecido em normas internas 

próprias.  

• Concessão de transporte ao empregado, quando aplicável, no percurso de ida 

e volta ao trabalho, através do fornecimento de vale-transporte, nos termos 

da legislação específica.  

• Café de manhã e à tarde - consiste no fornecimento gratuito de lanches, no 

início dos expedientes de trabalho, aos empregados das áreas administrativa 

e operacional.  

• Além das ausências remuneradas previstas na legislação trabalhista, os 

empregados poderão, obedecidas às normas internas sobre o assunto, 

ausentar-se do trabalho, sem perda da remuneração e demais vantagens, nos 

seguintes prazos e situações:  

• Até 5 (cinco) dias consecutivos, em virtude de casamento, já incluídos os 3 

(três) dias previstos na CLT;  

• Até 5 (cinco) dias consecutivos, no caso de falecimento de cônjuge, ascendente 

ou descendente de primeiro grau (pai, mãe, filho e filha), pessoa que viva sob 

sua dependência econômica, ascendente ou descendente de segundo grau 

(avô, avó, neto e neta), colateral até segundo grau (irmão, irmã, sobrinho e 

sobrinha), sogro e sogra;  

• Por 30 (trinta) dias consecutivos, no caso de empregada que, nos termos da 

lei, adotar criança de até 5 (cinco) anos de idade.  

  

• DISPOSIÇÕES FINAIS  
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• As penalidades do regime disciplinar a serem aplicadas aos empregados com 

ocupações definidas neste PCS serão as previstas na legislação trabalhista e no 

Regimento da IES e será de competência do Diretor-geral.  

• A responsabilidade pela inclusão das alterações de cargos e salários no 

Sistema de Folha de Pagamento será da área de Gestão de Pessoas.  

• A aplicação de sistemas e critérios de avaliação, capacitação e promoção dos 

empregados serão definidos em normas próprias.  

• Este PCS entrará em vigor após ser aprovado pelo Conselho Superior de 

Administração e referendado pela mantenedora.  

• Alterações neste Plano poderão ser efetuadas por ato interno do Diretor geral, 

desde que não impliquem aumento de salários ou benefícios.  

• Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela mantenedora, ouvido 

o Diretorgeral da Instituição.  

  

• CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – POLÍTICAS DE  FORMAÇÃO  E 

CAPACITAÇÃO   

 Desde o início das atividades da IES, o corpo técnico-administrativo será estimulado a 

melhorar sua qualificação. Os processos internos são padronizados por meio do Sistema de 

Gestão de Padronização (SGP). Neste sistema, o colaborador tem acesso ao escopo básico de 

treinamentos técnicos de todos os cargos e ao compêndio de procedimentos corporativos 

como:   

a) Manual de Gestão (MGE);   

b) Políticas Gerais (POL);   

c) Diretrizes Orçamentárias (DOR);   

d) Procedimento Gerencial (PGE);   

f) Fluxo de Processo (FPR); e   

g) Procedimento Operacional Padrão (POP).   

  

Com essa Matriz de Capacitação/Treinamento, permite-se ao colaborador, não 

somente saber os conteúdos necessários para aprender a aumentar o nível de proficiência 

correlato ao seu setor, bem como o que é preciso para aspirar movimentações horizontais na 

IES. São elencados, na Matriz de Capacitação, 16 cargos que vão desde a posição de atendente 

até o de Gestor do Campus (ou da Unidade).   

A política de formação/capacitação está estruturada para respeitar tanto os 

colaboradores que gostam do que já fazem e pretendem se manter como técnicos, como 

estimular os aspirantes por cargos de liderança. O entendimento de que ambas as opções são 

igualmente importantes é passado no dia a dia pela Gestão da IES e é um dos principais fatores 

de humanização da IES. A lógica de felicidade no trabalho é baseada na satisfação de realização 

individual, tendo exemplos internos de mudanças intersetorial para melhor adequação de 

perfis.   
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Portfólio de Treinamento – Os cursos online e/ou presenciais para capacitação do 

colaborador. Os cursos são divididos por Grupos de Conhecimento, facilitando o acesso do 

colaborador à sua área específica de atuação. Os treinamentos e capacitações ocorrem também 

através da Universidade Corporativa da Estácio – EDUCARE que visa melhorar o desempenho 

institucional, através do desenvolvimento das competências organizacionais e de uma atuação 

mais eficiente e eficaz dos colaboradores.   

Todo colaborador administrativo passa pelos cursos on line de “Ambientação para novos 

colaboradores”, com o objetivo de identificar as características, diferenciais, canais de 

comunicação interna, sistema de gestão institucional e também, pelo curso de “Sistema de 

Gestão de Padronização-SGP” para que o colaborador possa conhecer a ferramenta SGP 

(Sistema de Gestão de Padronização), facilitando conhecimentos de políticas, processos e 

procedimentos da Instituição.   

 A EDUCARE é estruturada por 3 escolas:  

1 Gestão e Liderança, destinada ao aprimoramento das lideranças;   

2 Docência, destinada aos Professores para o aperfeiçoamento continuo 

das práticas pedagógicas do ensino superior; e   

3 Funcional, destinada aos colaboradores com funções administrativas.   

  

Os colaboradores administrativos passam pela Escola de Gestão e Liderança que oferta 

06 programas:  

  

1 Programa de Educação Executiva - para Diretores Executivos, com  foco 

no desenvolvimento de competências, conforme necessidades 

específicas;   

2 Desenvolvimento de Lideranças - temas selecionados em razão do 

planejamento estratégico.   

3 Gestão de Negócios - pós Graduação Latu Sensu para formar de gestores 

para as Unidades de Negocio Estácio. Público alvo: Colaboradores Estácio 

que atendam aos pré-requisitos da seleção;   

4 Eficiência para Líderes de Operação (ELO) - direcionada para os Gestores 

de Operações para equalizar o conhecimento dos processos das Unidades 

de Negócio e das políticas organizacionais.  

5 Programa de Aperfeiçoamento de Supervisores e Secretários (PASSE) - 

tem como público alvo os Secretários Adjuntos, Bibliotecários e 

Supervisores de Secretaria, para a padronização dos processos e o 

desenvolvimento de competências e habilidades comportamentais e 

técnicas para a melhoria da eficiência operacional.  
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6 Programa Primeira Gestão - Primeiros Gestores - visa apoiar, através do 

desenvolvimento de competências comportamentais, o líder Estácio em 

sua primeira experiência de gestão.   

  

A Escola Funcional propõe 3 programas:   

1 Qualificação no atendimento em IES – destinada às equipes das frentes 

de atendimento - Secretaria, Sala de Matrícula e Sala de Negociação. Visa 

ao desenvolvimento de competências e habilidades para a melhoria do 

atendimento ao aluno;   

2 Seis Sigma - Baseado em mensurações e estatística para auxiliar à tomada 

de decisão, objetiva aumentar o nível de qualidade dos processos. Seu 

público alvo é, preferencialmente, os colaboradores que lidam com 

processos de média e alta complexidade.   

3 Trainee - desenvolvimento técnico e comportamental, visando à 

formação e retenção de novos talentos. Está voltado para o 

desenvolvimento de ferramentas para a superação de resultados, 

oportunidades de carreira, aprimoramento profissional e estímulo à 

prática das competências e valores organizacionais.   

  

Os treinamentos presenciais podem ocorrer na própria IES ou na Universidade 

Corporativa – EDUCARE (http://educare.estacio.br/), no Rio de Janeiro.  

  

http://educare.estacio.br/
http://educare.estacio.br/
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ANEXO C- PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
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PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

  

Este plano tem como objetivo fornece diretrizes para a instituição, alinhando 
tecnologia, planejamento e alocando de maneira estruturada os recursos 
orçamentários destinados à infraestrutura tecnológica.  

Anualmente, entre os meses de julho e agosto, são mapeadas todas as necessidades de 
atualização e expansão tecnológica do parque. Durante este período, são avaliadas as 
condições dos equipamentos existentes, e as propostas de novas atividades 
acadêmicas ou administrativas que possam proporcionar o crescimento do campus.  

 A expansão e manutenção da infraestrutura baseia-se também no orçamento anual 
estabelecido pela mantenedora, que considerará a aquisição de novos equipamentos, 
ou o investimento para recuperação dos itens eventualmente danificados.  

Deverá ser considerada a obsolescência dos equipamentos, a expectativa de 
crescimento do número de colaboradores e da base de alunos.   

Durante o período de mapeamento, deverão ser produzidas as propostas para os 
futuros projetos pedagógicos, e caso necessitem de algum investimento em hardware, 
serão avaliados os pedidos e justificativas apresentadas.  

  A partir destas análises, com o apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação, será 
definido orçamento e solicitadas as especificações de cada equipamento.   

Motivos de aquisição:  

  

• Aumento do quadro de colaboradores  

• Obsolescência ou falha do equipamento  

• Aumento da base de alunos  

• Projetos Educacionais  

  
   

Prazo  

O presente plano cobre as iniciativas previstas no PDI vigente, que terá seu término em 
2024.  

 

Requisitos mínimos  
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Os computadores adquiridos deverão ter condições de garantir a realização das 
atividades requeridas pelo usuário (ou setor) solicitante. Onde deverão ser consideradas as 
especificidades de cada demanda. Onde a configuração mínima deve ser:  

Intel Core I3;   

Memória de 4 Gb;   

HD de 320 Gb;  

  

Fluxo de aquisição  

  

O processo de aquisição de equipamentos deverá seguir o fluxo previsto pela Diretoria 
de Suprimentos, e deverá estar alinhado com as diretrizes definidas pela Diretoria de Tecnologia 
da Informação. Com tais ações será possível praticar a melhor compra, buscando equilíbrio entre 
prazo de entrega, custo e qualidade do equipamento.  

 

Recepção, registro e instalação de equipamentos  

  

A equipe de Patrimônio do campus deverá receber o equipamento e verificar se os itens 
constantes da nota fiscal foram atendidos.   

A seguir, deverá acionar a equipe de TI do campus para realizar a instalação, que 
acompanhará o uso inicial e verificará se as necessidades do usuário / setor solicitante foram 
atendidas.  

Após a instalação e testes do equipamento, a equipe de Patrimônio deverá realizar o 
registro do bem conforme procedimento de controle patrimonial.  

  

Investimentos não previstos  

  

Os casos que necessitem de investimento emergencial deverão ser avaliados com o 
apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação, que buscará viabilizar os recursos necessários 
para que as operações acadêmicas ou administrativas não sejam paralisadas.  

 

Equipamentos  

  

Este plano abrange os seguintes componentes de Tecnologia da Informação:  

Computadores  
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Monitores  

Equipamentos de rede   

Projetores  

TVs  

Câmeras e equipamentos de Estúdio  

No-breaks   

 

Prevenção  

  

A manutenção preventiva poderá ser realizada remotamente nos equipamentos, como 
atualização de antivírus e do sistema operacional, ou para a remoção de algum aplicativo 
instalado fora da política de uso dos recursos de TI.  Está definido que todos os micros devem 
utilizar o sistema operacional Microsoft Windows 10.  Esta definição busca garantir a 
padronização de soluções caso haja necessidade de ajustes no ambiente.  

Semestralmente, durante o período de férias ou recesso, o técnico de TI deverá revisar 
as condições dos equipamentos utilizados pelos tutores, alunos e colaboradores 
administrativos; verificando se há necessidade de formatação de equipamento e atualização dos 
aplicativos utilizados.  

 

Falha de Hardware  

  

Nos casos em que o equipamento apresentar alguma falha, caberá ao usuário solicitar 
atendimento através do sistema de chamados (SEC) para que a equipe de suporte possa realizar 
a manutenção ou troca do hardware.  

 

METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS  

  

 A mantenedora define as seguintes metas e indicadores de desempenho para garantir 
o pleno funcionamento do parque de equipamentos:  

Meta: Manter a disponibilidade de equipamentos de acordo com a capacidade para o 
pleno atendimento da base de alunos e de colaboradores dimensionada no PDI.   

Indicador: Quantidade de equipamentos. Quantidade de colaboradores. Quantidade de 
equipamentos por colaborador. Quantidade de equipamentos por laboratório. Quantidade de 
laboratórios.   
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Meta: Substituir os equipamentos a partir dos critérios de obsolescência e de falha não 
recuperável ou que a relação custo e benefício do reparo não justifique. O conceito de 
obsolescência adotado pela mantenedora é de vida útil superior à 5 anos.  

Indicador: Tempo de Vida dos equipamentos, Quantidade de Manutenções Corretivas, 
Quantidade de Equipamentos com falha não recuperável  

Meta: Avaliar e implementar novos equipamentos ou soluções tecnológicas que 
ampliem a vida útil mantendo ou melhorando a capacidade de processamento e escalabilidade. 
Indicador: Capacidade de processamento dos equipamentos.  

 

  

AÇÕES CORRETIVAS E DE MELHORIA  

  

A mantenedora realiza periodicamente o acompanhamento e a revisão dos planos a 
partir da análise das metas e do atingimento dos indicadores de desempenho para garantir o 
pleno funcionamento do parque tecnológico:  

  

1. Modelo de Gestão de TI baseado nas melhoras práticas de mercado (ITIL).  A partir do 
registro de chamados a área de suporte realiza o atendimento, e, quando necessário, encaminha 
o problema para área especializada no CSC;  
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Exemplo de Telas do sistema de abertura de chamados  

  

Mensal: Análise dos indicadores de desempenho mensal frente aos atuais níveis de 
demanda e de serviços do parque de equipamentos existentes para direcionar as ações no curto 
prazo;  
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Exemplo de controle de demandas  

  

Anual: Orçamento de Investimento deverá reservar os recursos necessários à 
substituição e ampliação do parque de equipamentos previstos a longo prazo;   

  

  

Eventual ou por demanda: Ações corretivas imediatas, a partir das ocorrências 
registradas que impliquem redução ou interrupção do funcionamento do parque de tecnológico. 
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Quadro de Expansão     

Equipamento  

Total         

 Expansão  Expansão  Expansão  Expansão  

    

2020 2021  2022  2023  2024 

Amplificador 3        

AP Wi-fi 11 1 
 

1  
1 

 1 

Câmeras 
Vigilância 57 

 
0 

 0 
 

 0 
 

 
0 

Central Telefônica 
1 

 
1 

 
1 

 

1 

 
1 

Computador 110 15  15  15  15 

DVR 1 0  0  0  0 

Firewall 1 1  1  1  1 

Fone de Ouvido 10 15  15  15  15 

HD externo 0 0  0  0  0 

Impressora 6 0  0  0  0 

Link de Dados 2 0  0  0  0 

Link de Voz 1 0  0  0  0 

Mesa de Som 3 0  0  0  0 

Microfones 3 2  2  2  2 

Notebook 5 1  1  
1 

 1 

Ponto 
Biométrico 2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Projetor 15 0  0  0  0 

Scanner 2 0  0  0  0 

Servidor 1 0  0  0  0 

Switch 10 2  2  2  2 

Telefone 11 0  0  0  0 

TV 9 2  2  2  2 

 


